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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

AVISO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.

Nº 035/2018
Processo: TC - Nº 4520/2018
Órgão Adeso: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo – TCEES.
Órgão Gerenciador: Tribunal Regional Federal 1ª Região

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.

Contratada: Torino Informática Ltda.
Objeto: Aquisição de 08 (oito) “NOTEBOOK ULTRAFINO
HIBRIBO 2 em 1, Marca: HP Modelo – Probox X2 612 X2”
Valor Total: R$ 64.192,00 (sessenta e quatro mil, cento e
noventa e dois reais).
Vitória, 17 de julho de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

RETIFICAÇÃO
Na publicação da Portaria 291-P, publicada no Diário Oficial de Contas de 17/7/2018:

Telefone: (27) 3334-7706

onde se lê: Aparecida B. de O. Fernandes,

gabinete@tce.es.gov.br

leia-se: Aparecida Barcellos de Oliveira.
Vitória, 17 de julho de 2018.
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ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA

Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

ATO DGS Nº 063/2018

ATO DGS Nº 065/2018

Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:

Designar servidores para fiscalização do Contrato nº

Designar servidores para fiscalização do Contrato nº

021/2018, firmado com a empresa Alessandra Milani

– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;

EPP, constante nos autos do Processo TC nº 5787/2018.

020/2018, firmado com a empresa Pro Memória Ser-

– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;

TAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atri-

– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;

deste Tribunal e, tendo em vista o art. 73, Inciso I, letra b

TAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atri-

da Lei 8.666/93, como também o que consta no item 2.3

buições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno

do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprova-

deste Tribunal e, tendo em vista o art. 73, Inciso I, letra b

– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;

da pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;

da Lei 8.666/93, como também o que consta no item 2.3

RESOLVE:

do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprova-

Art. 1º Designar os servidores Marcos Guilherme Bres-

da pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;

siane, matrícula 033.536 (Fiscal Titular) e Sander da Sil-

RESOLVE:

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

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONbuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno

va Correa, matrícula 202.798 (Fiscal Adjunto), para fiscalização do Contrato Nº 021/2018 – Processo TC Nº

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CON-

Art. 1º Designar os servidores Thiago Duarte, matrícula
203.653 (Fiscal Titular) e Alex Favalessa dos Santos, ma-

Cunha, matrícula 203.683, para juntamente com os ser-

trícula 203.710 (Fiscal Adjunto), para fiscalização do Con-

vidores, mencionados ficarão responsáveis pelo recebi-

trato Nº 020/2018, firmado com a empresa Pro Memó-

mento dos equipamentos, objeto do contrato em ques-

ria Serviços Ltda. EPP, constante nos autos do processo

tão, firmado com a empresa Alessandra Milani EPP,

TC nº 2257/2018.

constante nos autos do processo TC nº 5787/2018.
ção.
Vitória, 17 de julho de 2018.
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2257/2018.

5787/2018, bem como o servidor Ramon Pereira da

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publica-

Telefone: (027) 3334-7665

viços Ltda. EPP, constante nos autos do Processo TC nº

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 17 de julho de 2018.

FABIANO VALLE BARROS

FABIANO VALLE BARROS

Diretor-Geral de Secretaria

Diretor-Geral de Secretaria

www.tce.es.gov.br
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RELATORES

Atos dos Relatores
Decisão em Protocolo 00251/2018-2

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

Diário Oficial de Contas

dos do sistema, o TCEES disponibilizará para homologação documentos gerados no CidadES com base nas informações recebidas.

Protocolo(s): 08485/2018-1

[...]

Assunto: Encaminhamento

§ 4º Após a homologação, a remessa da PCM não poderá ser substituída e quaisquer correções nas informações
prestadas deverão ser efetuadas por meio dos procedimentos contábeis usuais nas remessas mensais subsequentes, mantendo-se preservado o histórico dos lançamentos contábeis originais, sob pena de infringência às
normas contábeis.

Descrição complementar: Indeferir alteração do rol de
responsáveis
Criação: 10/07/2018 16:37
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNÍCIPIO DE
ARACRUZ DE ALTERAÇÃO DO ROL DE RESPONSÁVEIS
EM PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS – INDEFERIMENTO – VEDAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO OU CORREÇÃO NAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO –
ART. 6º, § 4º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TC 43/2017.
Trata-se do protocolo 8485/2018-1 em que o Gerente de
Auditoria da Controladoria do Município de Aracruz, senhor Robson Guimarâes Neres, e a Controladora Geral
do Município, senhora Flávia Cândida Ferreira Santos,
solicitam alteração do rol de responsáveis nas prestações de contas mensais do Município.

Pelo exposto, encampo o entendimento proferido pelas
unidades técnicas e INDEFIRO o pleito formulado.
Por fim, determino que seja dada CIÊNCIA desta decisão
aos requerentes mediante publicação no Diário Oficial
Eletrônico deste Tribunal, ARQUIVANDO-SE este protocolo.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro
Decisão Monocrática 01151/2018-1
Processo: 06988/2012-1

Após submetido o expediente ao crivo dos Núcleos de
Controle Externo de Avaliação de Políticas Públicas (NPP)
e de Contabilidade e Economia (NCE), a Secretaria Geral
de Controle Externo (Segex), por sua Secretaria Adjunta,
pugnou pelo indeferimento do pedido, tendo em vista a
vedação imposta pelo art. 6º, §4º, da Instrução Normativa TC 43/2017, a saber:

Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria

Art. 6º Após o envio dos arquivos que compõem a prestação de contas e seu armazenamento no banco de da-

RELATÓRIO DE AUDITORIA – PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOORETAMA – EXERCÍCIO 2011 – ARQUIVAMENTO

www.tce.es.gov.br

Exercício: 2011
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama
Relator: Marco Antônio da Silva
Interessado: PREFEITURA SOORETAMA
Responsável: JOANA DA CONCEICAO RANGEL
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SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Relatório de Auditoria, realizada na Prefeitura Municipal de Sooretama, relativo
ao exercício de 2011 sob responsabilidade da senhora
Joana da Conceição Rangel.
O Acórdão TC – 631/2016 – Primeira Câmara (fls.
335/358) condenou a gestora, senhora Joana da Conceição Rangel, ao pagamento de multa no valor correspondente a 2000 (dois mil) VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 16/11/2016 (fl.368) e de que a multa
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida
Ativa (CDA nº 5101/2017 em 26/06/2017).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), o Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão –
pronunciou-se por meio do Parecer 03099/2018-3 (fls.
386/388), no qual consignou as medidas adotadas para
cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo
do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem
o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos
Diário Oficial de Contas

por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas
e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual
ou municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance, restituição de quantia e outras imposições
legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva ao
erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em
custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos
competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham
sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda
pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar
o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvesse em
face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos
órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito.
Na espécie, a Lei Estadual n. 9.876/2012 possibilita a
www.tce.es.gov.br

adoção de procedimentos administrativos de cobrança
extrajudicial de título executivo judicial condenatório de
quantia certa transitado em julgado, de créditos tributários ou não tributários do Estado, das autarquias e das
fundações públicas estaduais, independentemente do
valor do crédito estar inscrito ou não em Dívida Ativa.
O art. 2º, § 8°, inciso I, da referida lei autoriza, ainda, a
Procuradoria-Geral do Estado a dispensar a a cobrança
judicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA) devidamente protestada e cujo valor seja igual ou inferior a 50.000
(cinquenta mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTE.
Observa-se do protocolo às fls. 03[6] que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA 5101/2017 junto ao
Cartório do 1° Ofício de Linhares, em 16/08/2017, a qual
se refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão TC631/2016 – Primeira Câmara, fixada em 2.000 (VRTE), é
dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o
ajuizamento de ação de execução fiscal.
Assim, adotou a autoridade administrativa a providência
prevista em lei para a cobrança do crédito devido, não
podendo ser coagida a utilizar outros meios que não lhe
impõe a legislação, pois constantes da sua margem de
discricionariedade.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de
Quarta-feira, 18 de julho de 2018
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Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para
a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
II FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL –
TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75),
delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir
nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade resDiário Oficial de Contas

ponsável 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.

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

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

Vitória, 10 de julho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Decisão Monocrática 01155/2018-1

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

Processo: 05618/2018-5
Classificação: Agravo
UG: ALES - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo

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

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

III DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas em face do Acórdão TC –
179/2018 – Plenário, exarado nos autos do Processo TC
1858/2017-1, por meio do qual este Tribunal de Contas
decidiu pelo arquivamento do feito.

Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade da senhora Joana da Conceição Rangel, ressaltando que o desarquivamento poderá
www.tce.es.gov.br

Interessado: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS – NOTIFICAÇÃO DOS DEMAIS INTERESSADOS PARA CONTRARRAZÕES – PRAZO
IMPRORROGÁVEL DE 10 DIAS.

Considerando o disposto no art. 402, II, da Resolução TC
261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do TCEES), determino a NOTIFICAÇÃO dos senhores Theodorico de Assis Ferraço e Sandro Heleno Gomes de Souza paQuarta-feira, 18 de julho de 2018
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ra que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, apresentem contrarrazões ao agravo, se assim quiserem, devendo ser encaminhada cópia da peça recursal, juntamente com o termo de notificação:
Após o decurso do prazo, apresentadas ou não as contrarrazões, retornem os autos à conclusão deste relator.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01156/2018-4

Ativa (CDA nº 8951/2008 em 19/09/2008).
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 02933/2018-7, 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:

Processo: 05661/2003-3

[...]

Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Auditoria

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

Exercício: 2003
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Enivaldo Euzebio dos Anjos.
Responsável: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
AUDITORIA ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – EXERCÍCIO 2003 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA
DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Auditoria Especial realizada na prefeitura Municipal de Alegre, sob responsabilidade do senhor José Carlos de Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Alegre, relativo ao exercício de 2003.
O Acórdão TC – 124/2008 (fls.178/181), condenou o
gestor, senhor José Carlos de Oliveira, ao pagamento de
multa pecuniária no valor correspondente a 1500 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 30/07/2008 (fl. 193) e de que a multa
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida
Diário Oficial de Contas

Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em
custos desnecessários, tais como diligências para se obwww.tce.es.gov.br

ter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos
competentes.
Lado outro, nada poderá ser demandado em face do gestor público, pois já procedeu ele conforme exigido pela
lei, ajuizando a respectiva ação de cobrança ou simplesmente adotando um meio administrativo de cobrança,
quando a norma assim o autoriza.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham
sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda
pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar
o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvesse em
face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos
órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito.
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[5]
que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício
deste Parquet, informa quanto à inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 8951/2008 em observância ao
instituto da prescrição.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Quarta-feira, 18 de julho de 2018

7

ATOS DOS RELATORES

Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a
devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade, hipótese
que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do E-TCEES. [...]
II FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do RITCEES e
alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o
trânsito em julgado, bem como pela Decisão Plenária TC
027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com
trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos
relatores competência para deliberação monocrática a
respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
Diário Oficial de Contas

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, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor José Carlos de Oliveira, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
www.tce.es.gov.br

Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 11 de julho de 2018.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01026/2018-1
PROCESSO TC: 00064/2018-1
ASSUNTO: CONSULTA
JURISDICIONADO: FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR
DE LINHARES – FACELI
CONSULENTE: GESTORA DA FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES (JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA)
CONSULTA – CONHECER – ENCAMINHAR À ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de CONSULTA formulada pela Sra. Jussara Carvalho de Oliveira, Diretora Presidente
da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior
do Município de Linhares – Fundação Faceli, indagando
sobre o correto procedimento a ser adotado na remessa de atos de admissão de pessoal, para fins de registro
perante esta Corte de Contas, em relação às Instruções
Normativas TC nº 31/2014 e 38/2016.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este
Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto
para efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 288 do Regimento InQuarta-feira, 18 de julho de 2018
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terno, Resolução TC nº 261/2013.

bleia Legislativa e das Câmaras Municipais;

É o sucinto relatório.

VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública, empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo controle societário pertença ao Estado ou aos
Municípios.

Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que a presente Consulta foi formulada pela Sra. Jussara Carvalho de Oliveira,
na qualidade de Diretora Presidente da Fundação Faceli,
ente da Administração Pública Indireta do Município de
Linhares, criada pela Lei Municipal nº 2.561/2005 (alterada pela Lei nº 2.681/2007), regida por Estatuto instituído pelo Decreto Municipal nº 1.778/2013, buscando resposta aos questionamentos antes indicados.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Inicialmente, verifico que há necessidade de manifestação acerca dos requisitos de admissibilidade descritos
no artigo 122, II, § 1º da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, que assim dispõe:
[...]
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às
dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras
Municipais;
III - Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça;
IV - Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V - Secretário de Estado;
VI - Presidente das comissões permanentes da AssemDiário Oficial de Contas

§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:

promova a instrução regular, nos termos do § 2º, do Art.
296 c/c Art. 297, ambos da Resolução TC nº 261/2013.
Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01030/2018-7

I - ser subscrita por autoridade legitimada;

PROCESSO TC: 00975/2018-2

II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de
Contas;

ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO

III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia
suscitada;

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

IV - não se referir apenas a caso concreto; (...) – g.n.

REPRESENTAÇÃO – CONHECER – NOTIFICAR – PRAZO
DE 10 DIAS – MANIFESTAÇÃO.

Pois bem, do compulsar dos autos, observo estarem preenchido os requisitos de admissibilidade para o prosseguimento da presente consulta, tendo em vista que
a consulente representa a Fundação Pública Municipal,
devidamente instituída por lei municipal.
Ademais, a referida consulta apresenta indagações sobre
matéria de competência desta Corte de Contas, contendo a indicação precisa das dúvidas, bem como não há referência específica a caso concreto.
2. DO DISPOSITIVO.
Assim, com fulcro nos termos do Art. 288, da Resolução
TC nº 261/2013, que aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, CONHEÇO
da presente Consulta, 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
www.tce.es.gov.br

REPRESENTANTE: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, formulada pela empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, por
seu representante legal, perante este Egrégio Tribunal
de Contas, em face de supostas irregularidades contidas
no Pregão Presencial nº 003/2018, no âmbito do Município de Muqui, cujo objeto é a contratação de serviços
de processamento de crédito específico (ticket alimentação) para administração e fornecimento de cartão eletrônico para concessão de auxílio alimentação para os
servidores da Prefeitura Municipal de Muqui.
Assim, a representante requer deste Egrégio Tribunal de
Contas que sejam apuradas as possíveis irregularidades
apontadas, requerendo liminarmente a suspensão do
certame com vista à correção das irregularidades indiQuarta-feira, 18 de julho de 2018
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cadas.
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 sido requerida a concessão de medida
cautelar, tendo sido juntados aos autos documentos que
devem ser analisados, a fim de firmar convicção.
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Verifico da análise dos autos que, nos termos da peça
exordial, são apontados indícios de irregularidades no
certame em apreço, quais sejam:
[...]
10.1 O Pregoeiro Procederá à abertura do Envelope nº
001-PROPOSTA DE PREÇOS, julgando-se e classificando-as pelo MENOR PREÇO POR ITEM, (art. 45, § 1º inc. I
Lei 8.666/93) _Lote único, sendo a Menor taxa percentual a ser ofertada no comércio local (segmento alimentação), considerando para tanto, as disposições da Lei
10.520/02, principalmente as previstas no Artigo 4º, inciso VIII, IX e X e disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006.
3.11 O valor proposto para a taxa de administração com
o Município será de acordo com o item 3.3 (0,00%) - sendo o critério de julgamento e negociação a menor taxa a ser ofertada ao comércio local (alimentação); - g.n
Assim, passo à 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 admissibiDiário Oficial de Contas

lidade da presente representação, nos termos em que
previstos no caput do art. 177 c/c art. 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.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
[...]
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
www.tce.es.gov.br

Corte de Contas para analisá-la, sendo este o foro adequado.
Tratando-se de procedimento licitatório, a representação apresenta peculiaridades quanto ao rol de legitimados para a sua apresentação nesta Corte de Contas, conforme se verifica da análise do artigo 184 do Regimento
Interno, verbis:
[...]
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e
contratos administrativos. g.n.
Ademais, o Excelso Pretório já pacificou o entendimento quanto à competência dos Tribunais de Contas para
concessão de medidas cautelares, vez que se mostra atividade intrínseca à consecução da competência constitucionalmente estabelecida aos Tribunais de Contas, vejamos:
[...]
CAUTELA. LEGITIMIDADE. DOUTRINA DOS PODERES IMPLÍCITOS. PRECEDENTE (STF). CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE CONTAS EXPEDIR PROVIMENTOS CAUTELARES, MESMO SEM AUDIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA, DESDE QUE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. DELIBERAÇÃO DO TCU, QUE, AO DEFERIR
A MEDIDA CAUTELAR, JUSTIFICOU, EXTENSAMENTE, A
OUTORGA DESSE PROVIMENTO DE URGÊNCIA. PREOCUPAÇÃO DA CORTE DE CONTAS EM ATENDER, COM TAL
CONDUTA, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL PERTINENTE À NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ESTATAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CUJO ÂMBITO TERIAM SIDO OBSERVADAS AS GARANTIAS INERENQuarta-feira, 18 de julho de 2018
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TES À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS
OF LAW”. DELIBERAÇÃO FINAL DO TCU QUE SE LIMITOU
A DETERMINAR, AO DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEBA
(SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA), A INVALIDAÇÃO DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA A QUEM SE ADJUDICOU O OBJETO DA LICITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA INSCRITA
NO ART. 71, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. APARENTE
OBSERVÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO,
NO CASO EM EXAME, DO PRECEDENTE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU A RESPEITO DO SENTIDO E DO ALCANCE DESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL
(MS 23.550/DF, REL. P/ ACÓRDÃO O MIN. SEPÚLVEDA
PERTENCE). INVIABILIDADE DA CONCESSÃO, NO CASO,
DA MEDIDA LIMINAR PRETENDIDA, EIS QUE NÃO ATENDIDOS, CUMULATIVAMENTE, OS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE SEU DEFERIMENTO. MEDIDA CAUTELAR
INDEFERIDA. DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado contra
deliberação, que, emanada do E. Tribunal de Contas da
União (Processo TC-008.538/2006-0), acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 35/36EMENTA: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PODER GERAL DE)
– g.n.
Desse modo, extrai-se que a representante é legitimada para apresentar representação perante esta Corte de
Contas, vez que é pessoa jurídica e licitante no certame
em análise, motivo pelo qual deve ser conhecida a presente representação por estarem presentes todos os requisitos legais e regimentais para sua admissibilidade.
3. DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA:
Acerca do tema cautelar, a Lei Complementar Estadual
n° 621/2012, em seu artigo 124 estabelece, verbis:
Diário Oficial de Contas

[...]
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito 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.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as
medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator, devendo ser submetidas à ratificação
do Tribunal de Contas na primeira sessão subsequente,
sob pena de perda da eficácia, nos termos do Regimento Interno. – g.n.
Outrossim, o Regimento Interno desta Corte de Contas,
Resolução TC nº 261/2013, tratando da competência do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, assim
prescreveu em seu artigo 1º, verbis:
[...]
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual e na forma estabelecida na sua Lei Orgânica, compete:
XV - expedir medidas cautelares, a fim de prevenir a
ocorrência de lesão ao Erário ou a direito alheio, objetivando a efetividade das suas decisões;
XXXV - expedir medidas cautelares nos processos de
sua competência; - g.n.
Assim sendo, em que pese a irresignação da representante, tendo em vista os elementos probatórios que até
então foram colacionados na peça inaugural, tenho estes por insuficientes para a apreciação, ainda que em sewww.tce.es.gov.br

de de cognição sumária quanto ao pedido de concessão
de medida acautelatória, necessitando de mais informações.
Assim, o responsável pelo certame deve ser notificado
para juntada de documentos e/ou outras informações
que entender necessária para a análise do feito, servindo tal notificação, inclusive, para possibilitar análise do
mérito, em razão do princípio da primazia da resolução
de mérito.
Ademais, a análise do pedido cautelar pode ser realizada
mesmo após a abertura, não acarretando prejuízo à representante, visto que pode o procedimento licitatório
ser suspenso na fase em que se encontrar.
Desse modo, faz-se necessária a oitiva da parte representada, a fim de que se permita formar convicção, ainda que em um juízo de cognição sumária, cujo motivo é
assegurar a efetividade do provimento final deste processo, fazendo juntar aos autos documentos que entendam necessários para melhor apreciação do feito.
4. DO DISPOSITIVO:
Desse modo, CONHEÇO da representação intentada, na
forma do art. 177 c/c 184 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, DEIXANDO de apreciar o pedido de provimento cautelar requerido, neste momento, e DETERMINO, com fundamento no artigo 125, § 3º,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, a NOTIFICAÇÃO do Prefeito do Município de Muqui, Sr. Carlos Renato Prúcoli, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a esta Corte de Contas cópia integral dos processos administrativos referentes ao Pregão Presencial nº
003/2018, podendo ser através de mídia digital, indicando as razões que entenda pertinentes, na forma do art.
Quarta-feira, 18 de julho de 2018
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307, § 1º do Regimento Interno, e outros documentos
que entenda necessários para melhor apreciação do feito, devendo, ainda, indicar o Pregoeiro responsável pelo
Pregão Presencial nº 003/2018.
Encaminhe-se aos responsáveis cópia da Manifestação
Técnica nº 0062/2018-5, integrante desta decisão.
À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações devidas, via comunicação eletrônica, promovendo-se todos
os demais impulsos necessários, inclusive, dando-se ciência ao representante do teor desta decisão, nos termos do art. 307, § 1º, da Resolução TC nº 261/2013, bem
como ao Parquet de Contas, após, decorrido o prazo de
10 (dez) dias, com ou sem a juntada de documentos e informações do responsável, retornem os autos ao Relator com as certificações devidas para o regular impulso
do processo.
É como decido.
Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01031/2018-1

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Denúncia protocolizada
neste Egrégio Tribunal de Contas em 26/01/2017, apontando possíveis irregularidades constantes no âmbito do
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, nos contratos de aquisição de placas junto a empresas credenciadas.
Conforme Decisão Monocrática 1092/2017-1, procedeu-se à citação do responsável pelo órgão supramencionado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhasse
a esta Corte de Contas, as justificativas/documentos sobre os indícios de irregularidades elencados na Manifestação Técnica 0787/2017-6.
Ato contínuo, a área técnica, através da Secretaria de
Controle Externo de Denúncias e Representações –
Secex Denúncias, por meio da Manifestação Técnica
01623/2017-5 sugeriu que o Diretor Geral do DETRAN,
Sr. Romeu Scheibe Neto, reenvie a documentação, adotando o padrão exigido pela INSTRUÇÃO NORMATIVA
TC Nº 035/2015.

do Regimento Interno dessa Corte de Contas.
Desse modo, entendo que o Órgão de Origem deve encaminhar a documentação apontada pela área técnica,
tida como necessária para a análise da admissibilidade
da denúncia, posto que a diligência é a requisição de documentos complementares, necessários e imprescindíveis à instrução do processo.
Por esta razão, DETERMINO a realização de DILIGÊNCIA
EXTERNA, nos termos propostos pela área técnica, expedindo-se COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA ao Diretor
Geral do DETRAN, para que, no prazo de prazo de 30
dias, encaminhe a este Egrégio Tribunal de Contas a documentação, com o posicionamento atual do órgão.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação Técnica 01623/2017-5, constante dos presentes autos.
Desse modo, encaminho os presentes autos à Secretaria Geral das Sessões - SGS para as providências supervenientes quanto aos termos desta decisão.
Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

PROCESSO TC: 01028/2017-7

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

ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DE-

É o sucinto relatório.

NÚNCIA

DECIDO.

PROCESSO TC: 01232/2017-9

JURISDICIONADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN-

Da análise dos autos, verifico que a área técnica se manifestou nos termos da Manifestação Técnica 01623/20175, sugerindo a realização de diligência externa para requisição de documentos imprescindíveis à instrução do
processo, com o objetivo de dirimir dúvida ou suprir falhas e omissões, conforme previsão contida no art. 1º,
§3º, da LC 621/2012, na forma do art. 314, §§1º e 3º, II,

ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA

SITO – DETRAN-ES
DENUNCIANTE: IDENTIDADE PRESERVADA
RESPONSÁVEL: ROMEU SCHEIBE NETO
FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA – DILIGÊNCIA EXTERNA –
PRAZO 30 DIAS.
Diário Oficial de Contas
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01032/2018-6

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
DENUNCIANTE: IDENTIDADE PRESERVADA
REPRESENTAÇÃO – NOTIFICAÇÃO – PRAZO 15 DIAS –
Quarta-feira, 18 de julho de 2018
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INFORMAÇÃO QUANTO À INSTAURAÇÃO DA TCE.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Representação, em face
da Prefeitura Municipal de Castelo, sob a responsabilidade do Sr. Luiz Carlos Piassi, acerca de possíveis irregularidades na contratação de empresas para realização
de shows.
Cumpridas as diligências necessárias, foram os autos
submetidos a apreciação da Primeira Câmara desta Corte de Contas, que prolatou a Decisão TC 2418/2017-1,
deliberando pela notificação da Prefeitura Municipal de
Castelo, a fim de que esta instaurasse a Tomada de Contas Especial.
Ato contínuo, foi concedido ao Sr. Junior Zumerte Cândido, presidente da Comissão de Sindicância instituída pelo Decreto Municipal nº 15.954/2017, a vista/extração
de cópias destes autos para a devida instauração da tomada de contas.

nicipal de Castelo, através do seu representante legal, Sr.
Luiz Carlos Piassi, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresente a esta Corte de Contas as informações quanto
à instauração da Tomada de Contas Especial.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências
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.
É o sucinto Relatório.
Decido.

É como decido.
Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Em tendo sido interposto o Agravo em apreço, necessário é analisar se presentes estão os requisitos para seu
processamento.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01033/2018-1
PROCESSO TC: 01285/2018-9
ASSUNTO: AGRAVO
JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DE SERRA – SEOB
RECORRENTE: FORÇA CONSTRUTORA LTDA
INTERESSADO: JOÃO CARLOS MENESES

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso
foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 06/02/2018, tendo a Decisão impugnada, sido publicada no Diário Oficial, na data de 20/12/2017.
Mister, destacar que os prazos processuais foram suspensos a partir de 21/12/2017 até 21/01/2018, nos termos do artigo 3º, da Decisão Plenária TC nº 14/2016, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 22/01/2018,
findando-se em 31/01/2018, assim, nota-se a intempestividade do presente recurso, conforme preconiza o art.
415, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

Contudo, vencido o prazo definido na sobredita Decisão,
não foram apresentadas a esta Corte de Contas, as informações pertinentes, conforme preconiza a Instrução
Normativa nº 32/2014.

RECURSO DE AGRAVO – NÃO CONHECER – INTEMPESTIVO.

A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução 261/2013, que
aprova o RITCEES.

Ante o exposto, com fulcro no art. 169 da Lei Complementar nº 621/2012, NÃO conhecO do presente Recurso
de Agravo, por sua manifesta intempestividade.

DECIDO.

Tratam os presentes autos de AGRAVO, interposto pela
empresa Força Construtora Ltda, por meio de seu representante legal, em face da Decisão 5079/2017-1, constante do Processo TC nº 8267/2017, que ao conhecer
da Representação intentada naqueles autos, indeferiu a
medida cautelar pleiteada.

Em razão do exposto, DETERMINO, nos termos do artigo
14 da Instrução Normativa nº 32/2014, c/c o Art. 288, da
Resolução 261/2013, a NOTIFICAÇÃO da Prefeitura Mu-

O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado a Decisão impugnada, arguindo o acolhimento de suas razões recursais.

Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

É o sucinto relatório.

Diário Oficial de Contas

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

www.tce.es.gov.br

2. DO DISPOSITIVO:

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários, promovendo-se as comunicações devidas, após arquive-se os presentes autos.

Quarta-feira, 18 de julho de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01034/2018-5

É o sucinto relatório.

PROCESSO TC: 02946/2018-1

DECIDO.

ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO

Cuida, pois, a presente representação de pretensa irregularidade, sendo requerida a concessão de medida cautelar, tendo sido juntados aos autos documentos que devem ser analisados, a fim de firmar convicção.

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
REPRESENTANTE: MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS
LTDA
RESPONSÁVEIS: LEONETHE BRAUM PEREIRA, VALDIR
MASSUCATTI
CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR – NOTIFICAR – PRAZO DE 10 DIAS – DAR CIÊNCIA À REPRESENTANTE E AO
PARQUET DE CONTAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:

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

Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, formulada pela empresa Medicar Emergências Médicas Ltda,
por seu representante legal, perante este Egrégio Tribunal de Contas, em face de supostas irregularidades contidas no Edital de Pregão Presencial nº 05/2018, do Fundo Municipal de Saúde de Linhares, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para locação de veículos.

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

Assim, a representante requer deste Egrégio Tribunal de
Contas que sejam apuradas as possíveis irregularidades
apontadas, requerendo liminarmente a suspensão do
certame com vista à correção das irregularidades indicadas.

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

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

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;

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
[...]
www.tce.es.gov.br

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.
Tratando-se de procedimento licitatório, a representação apresenta peculiaridades quanto ao rol de legitimados para a sua apresentação nesta Corte de Contas, conforme se verifica da análise do artigo 184 do Regimento
Interno, verbis:
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e
contratos administrativos. (g.n.).
Ademais, o Excelso Pretório já pacificou o entendimento quanto à competência dos Tribunais de Contas para
concessão de medidas cautelares, vez que se mostra atividade intrínseca à consecução da competência constitucionalmente estabelecida aos Tribunais de Contas, vejamos:
[...]
CAUTELA. LEGITIMIDADE. DOUTRINA DOS PODERES IMPLÍCITOS. PRECEDENTE (STF). CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE CONTAS EXPEDIR PROVIMENTOS CAUTELARES, MESMO SEM AUDIÊNCIA DA PARQuarta-feira, 18 de julho de 2018
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TE CONTRÁRIA, DESDE QUE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. DELIBERAÇÃO DO TCU, QUE, AO DEFERIR
A MEDIDA CAUTELAR, JUSTIFICOU, EXTENSAMENTE, A
OUTORGA DESSE PROVIMENTO DE URGÊNCIA. PREOCUPAÇÃO DA CORTE DE CONTAS EM ATENDER, COM TAL
CONDUTA, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL PERTINENTE À NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ESTATAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CUJO ÂMBITO TERIAM SIDO OBSERVADAS AS GARANTIAS INERENTES À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS
OF LAW”. DELIBERAÇÃO FINAL DO TCU QUE SE LIMITOU
A DETERMINAR, AO DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEBA
(SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA), A INVALIDAÇÃO DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA A QUEM SE ADJUDICOU O OBJETO DA LICITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA INSCRITA
NO ART. 71, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. APARENTE
OBSERVÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO,
NO CASO EM EXAME, DO PRECEDENTE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU A RESPEITO DO SENTIDO E DO ALCANCE DESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL
(MS 23.550/DF, REL. P/ ACÓRDÃO O MIN. SEPÚLVEDA
PERTENCE). INVIABILIDADE DA CONCESSÃO, NO CASO,
DA MEDIDA LIMINAR PRETENDIDA, EIS QUE NÃO ATENDIDOS, CUMULATIVAMENTE, OS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE SEU DEFERIMENTO. MEDIDA CAUTELAR
INDEFERIDA. DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado contra
deliberação, que, emanada do E. Tribunal de Contas da
União (Processo TC-008.538/2006-0), acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 35/36EMENTA: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PODER GERAL DE)
– (g.n.)
Diário Oficial de Contas

Desse modo, extrai-se que a representante é legitimada para apresentar representação perante esta Corte de
Contas, vez que é pessoa jurídica e licitante no certame
em análise, motivo pelo qual deve ser conhecida a presente representação por estarem presentes todos os requisitos legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA:
Acerca do tema cautelar, a Lei Complementar Estadual
n° 621/2012, em seu artigo 124 estabelece, verbis:
[...]
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito 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.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as
medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator, devendo ser submetidas à ratificação
do Tribunal de Contas na primeira sessão subsequente,
sob pena de perda da eficácia, nos termos do Regimento Interno. – g.n.
Outrossim, o Regimento Interno desta Corte de Contas,
Resolução TC nº 261/2013, tratando da competência do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, assim
prescreveu em seu artigo 1º, verbis:
[...]
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual e na forma estabelecida na sua Lei Orgânica, compete:
www.tce.es.gov.br

XV - expedir medidas cautelares, a fim de prevenir a
ocorrência de lesão ao Erário ou a direito alheio, objetivando a efetividade das suas decisões;
XXXV - expedir medidas cautelares nos processos de
sua competência; - g.n.
Assim sendo, em que pese a irresignação da representante, tendo em vista os elementos probatórios que até
então foram colacionados na peça inaugural, tenho estes por insuficientes para a apreciação, ainda que em sede de cognição sumária quanto ao pedido de concessão
de medida acautelatória, necessitando de mais informações.
Assim, os responsáveis pelo certame devem ser notificados para juntada de 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.
Ademais, a análise do pedido cautelar pode ser realizada
mesmo após a abertura, não acarretando prejuízo à representante, visto que pode o procedimento licitatório
ser suspenso na fase em que se encontrar.
Desse modo, faz-se necessária a oitiva da parte representada, a fim de que se permita formar convicção, ainda que num juízo de cognição sumária, cujo motivo é assegurar a efetividade do provimento final deste processo, fazendo juntar aos autos documentos que entendam
necessários para melhor apreciação do feito.
3. DO DISPOSITIVO:
Desse modo, CONHEÇO da representação intentada, na
forma do art. 177 c/c 184 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, DEIXANDO de apreciar o peQuarta-feira, 18 de julho de 2018
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dido de provimento cautelar requerido, neste momento, e DETERMINO, com fundamento no artigo 125, § 3º,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, a NOTIFICAÇÃO da Pregoeira do Município de Linhares, na pessoa
da Sra. Leonethe Braum Pereira, e do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Valdir Massucatti, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem, em especial, a esta Corte de Contas, cópia da Ata da Sessão do dia 12/04/2018,
bem como de todo o procedimento relativo ao pregão,

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01035/2018-1
PROCESSO TC: 03370/2018-9
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE –
SESA
REPRESENTANTE: INSTITUTO NACIONAL PARA O PROGRESSO DO CONHECIMENTO E SAÚDE – INPCOS

indicando as razões que entenda pertinentes, na forma

RESPONSÁVEL: FABIANO MARILY

do art. 307, § 1º do Regimento Interno, e outros docu-

REPRESENTAÇÃO – CONHECER – NOTIFICAR – PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS - DAR CIÊNCIA AO REPRESENTANTE E
AO PARQUET DE CONTAS.

mentos que julgue necessário para melhor apreciação
do feito.
Encaminhe-se aos responsáveis cópia da Manifestação
Técnica nº 0285/2018-1, integrante desta decisão.
À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações devidas, via comunicação eletrônica, promovendo-se todos
os demais impulsos necessários, inclusive, dando-se ciência a representante do teor desta decisão, nos termos
do art. 307, § 7º, da Resolução TC nº 261/2013, bem como ao Parquet de Contas, após, decorrido o prazo de 10
(dez) dias, com ou sem a juntada de documentos e informações dos responsáveis, retornem os autos ao Relator com as certificações devidas para o regular impulso do processo.
É como decido.
Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Diário Oficial de Contas

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, formulada pelo Instituto Nacional para o Progresso do Conhecimento e Saúde - INPCOS, perante este Egrégio Tribunal
de Contas, tendo por embasamento, supostas irregularidades contidas no Edital 01/2018, da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, cujo objeto é a celebração de contrato de Gestão que consistirá na gestão do
Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho.
Assim, a representante requer deste Egrégio Tribunal de
Contas que sejam apuradas as possíveis irregularidades
apontadas, requerendo liminarmente a suspensão do
certame com vista à correção das irregularidades indicadas.

DECIDO.
Cuida, pois, a presente representação de pretensa irregularidade, sendo requerida a concessão de medida cautelar, tendo sido juntados aos autos documentos que devem ser analisados, a fim de firmar convicção.
DA ADMISSIBILIDADE DA 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
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.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.

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

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.

É o sucinto relatório.

[...]

www.tce.es.gov.br
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Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia. - g.n.
Ao analisar os presentes autos, 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.
Tratando-se de procedimento licitatório, a representação apresenta peculiaridades quanto ao rol de legitimados para a sua apresentação nesta Corte de Contas, conforme se verifica da análise do artigo 184 do Regimento
Interno, verbis:
[...]
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e
contratos administrativos. (g.n.).
Ademais, o Excelso Pretório já pacificou o entendimento quanto à competência dos Tribunais de Contas para
concessão de medidas cautelares, vez que se mostra atividade intrínseca à consecução da competência constitucionalmente estabelecida aos Tribunais de Contas, vejamos:
[...]
CAUTELA. LEGITIMIDADE. DOUTRINA DOS PODERES IMPLÍCITOS. PRECEDENTE (STF). CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE CONTAS EXPEDIR PROVIMENDiário Oficial de Contas

TOS CAUTELARES, MESMO SEM AUDIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA, DESDE QUE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. DELIBERAÇÃO DO TCU, QUE, AO DEFERIR
A MEDIDA CAUTELAR, JUSTIFICOU, EXTENSAMENTE, A
OUTORGA DESSE PROVIMENTO DE URGÊNCIA. PREOCUPAÇÃO DA CORTE DE CONTAS EM ATENDER, COM TAL
CONDUTA, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL PERTINENTE À NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ESTATAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CUJO ÂMBITO TERIAM SIDO OBSERVADAS AS GARANTIAS INERENTES À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS
OF LAW”. DELIBERAÇÃO FINAL DO TCU QUE SE LIMITOU
A DETERMINAR, AO DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEBA
(SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA), A INVALIDAÇÃO DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA A QUEM SE ADJUDICOU O OBJETO DA LICITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA INSCRITA
NO ART. 71, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. APARENTE
OBSERVÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO,
NO CASO EM EXAME, DO PRECEDENTE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU A RESPEITO DO SENTIDO E DO ALCANCE DESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL
(MS 23.550/DF, REL. P/ ACÓRDÃO O MIN. SEPÚLVEDA
PERTENCE). INVIABILIDADE DA CONCESSÃO, NO CASO,
DA MEDIDA LIMINAR PRETENDIDA, EIS QUE NÃO ATENDIDOS, CUMULATIVAMENTE, OS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE SEU DEFERIMENTO. MEDIDA CAUTELAR
INDEFERIDA. DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado contra
deliberação, que, emanada do E. Tribunal de Contas da
União (Processo TC-008.538/2006-0), acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 35/36EMENTA: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PODER GERAL DE)
www.tce.es.gov.br

– (g.n.)
Desse modo, extrai-se que a denunciante é legitimada
para apresentar representação perante esta Corte de
Contas, vez que é pessoa jurídica e licitante no certame
em análise, motivo pelo qual deve ser conhecida a presente representação por estarem presentes todos os requisitos legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA:
Acerca do tema cautelar, a Lei Complementar Estadual
n° 621/2012, em seu artigo 124 estabelece, verbis:
[...]
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito 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.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as
medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator, devendo ser submetidas à ratificação
do Tribunal de Contas na primeira sessão subsequente,
sob pena de perda da eficácia, nos termos do Regimento Interno. – g.n.
Outrossim, o Regimento Interno desta Corte de Contas,
Resolução TC nº 261/2013, tratando da competência do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, assim
prescreveu em seu artigo 1º, verbis:
[...]
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e da ConstituiQuarta-feira, 18 de julho de 2018

17

ATOS DOS RELATORES

ção Estadual e na forma estabelecida na sua Lei Orgânica, compete:

so, fazendo juntar aos autos documentos que entendam
necessários para melhor apreciação do feito.

XV - expedir medidas cautelares, a fim de prevenir a
ocorrência de lesão ao Erário ou a direito alheio, objetivando a efetividade das suas decisões;

3. DO DISPOSITIVO:

XXXV - expedir medidas cautelares nos processos de
sua competência; - g.n.
Instada a se manifestar, a área técnica, por meio da Manifestação Técnica 0455/2018-6, entendeu por aguardar
pelas justificativas a serem apresentadas pelo responsável do certame para posterior deliberação cautelar.
Assim sendo, em que pese a irresignação da representante, tendo em vista os elementos probatórios que até
então foram colacionados na peça inaugural, tenho estes por insuficientes para a apreciação, ainda que em sede de cognição sumária quanto ao pedido de concessão
de medida acautelatória, necessitando de mais informações.
Assim, os responsáveis pelo certame devem ser notificados para juntada de 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.
Ademais, a análise do pedido cautelar pode ser realizada
mesmo após a abertura, não acarretando prejuízo à representante, visto que pode o procedimento licitatório
ser suspenso na fase em que se encontrar.
Desse modo, faz-se necessária a oitiva da parte representada, a fim de que se permita formar convicção, ainda que num juízo de cognição sumária, cujo motivo é assegurar a efetividade do provimento final deste procesDiário Oficial de Contas

Desse modo, CONHEÇO da representação intentada, na
forma do art. 177 c/c 184 do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, DEIXANDO de apreciar o pedido de provimento cautelar requerido, neste momento,
e DETERMINO, com fundamento no artigo 125, § 3º, da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012, na forma do
art. 307, § 1º do Regimento Interno, a NOTIFICAÇÃO do
Sr. Fabiano Marily, Subsecretário de Estado de Assistência em Saúde, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a esta Corte de Contas as justificativas/manifestação/documentos que entender pertinentes ao caso.
Encaminhe-se aos responsáveis cópia da Manifestação
Técnica nº 0455/2018-6, integrante desta decisão.
À Secretaria Geral das Sessões para as comunicações devidas, via comunicação eletrônica, promovendo-se todos
os demais impulsos necessários, inclusive, dando-se ciência a representante do teor desta decisão, nos termos
do art. 307, § 7º, da Resolução TC nº 261/2013, bem como ao Parquet de Contas, após, decorrido o prazo de 10
(dez) dias, com ou sem a juntada de documentos e informações dos responsáveis, retornem os autos ao Relator com as certificações devidas para o regular impulso do processo.
É como decido.
Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01037/2018-9
PROCESSO TC: 04035/2018-1
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
DENUNCIANTES: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SINDICATO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DENÚNCIA – DILIGÊNCIA EXTERNA – PRAZO 10 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Denúncia protocolizada neste Egrégio Tribunal de Contas, feita pela Federação das Empresas de Transportes do Estado do Espírito Santo – Fetransportes e pelo Sindicato das Empresas de Transportes
do Estado do Espírito Santo – SETEPES, em face das supostas irregularidades cometidas pelo Poder Executivo Municipal de Guarapari na concessão do terminal rodoviário municipal.
Instada a se manifestar, a área técnica, por meio da Manifestação Técnica 0403/2018-9, opinou pela expedição de
comunicação de diligência aos denunciantes para que juntem a documentação exigida pelo art. 177, inciso V, do RITCEES, sob pena de não conhecimento da presente denúncia.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática,
nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifico que a área técnica se mani-

www.tce.es.gov.br
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festou nos termos da Manifestação Técnica 0403/2018-9
sugerindo a realização de diligência externa para requisição de documentos imprescindíveis à instrução do processo, conforme previsão contida no art. 177, inciso V, do Regimento Interno dessa Corte de Contas. Vide:

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01038/2018-3
PROCESSO TC: 04057/2018-7

cípio de Guarapari.
DA ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO:

RESPRESENTANTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE CONTAS (LUCIANO VIEIRA)

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

RESPONSÁVEL: ORLY GOMES DA SILVA

[...]

III - estar acompanhada de indício de prova;

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

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

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

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

I – ser redigida com clareza;

[...]
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la. – g.n.
Por esta razão, DETERMINO a realização de DILIGÊNCIA
EXTERNA, nos termos propostos pela área técnica, expedindo-se COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA aos Denunciantes, para que, no prazo de prazo de 10 (dez) dias, encaminhem a este Egrégio Tribunal de Contas, a complementação
das informações supramencionadas.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação Técnica 0403/2018-9, constante dos presentes autos.
Desse modo, encaminho os presentes autos à Secretaria
Geral das Sessões - SGS para as providências supervenientes quanto aos termos desta decisão.
Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

Diário Oficial de Contas

ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, formulada pelo Ministério Público Especial de Contas, perante
este Egrégio Tribunal de Contas, em face de supostas irregularidades cometidas pelo Senhor Orly Gomes da Silva, durante sua gestão no Poder Executivo Municipal de
Guarapari.
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 existência de ilicitude na destinação de recurso público, por meio de documentos encaminhados pela Procuradoria Geral do Muniwww.tce.es.gov.br

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.
[...]
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
Quarta-feira, 18 de julho de 2018
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forma, por força de lei específica.
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
[...]

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01039/2018-8
PROCESSO TC: 04254/2016-2

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO

[...]

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

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

REPRESENTANTE: AL ENGENHARIA LTDA – ME

[...]

RESPONSÁVEIS: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK,
ELIZÂNGELA VIEIRA FURTADO

Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia. - g.n.

REPRESENTAÇÃO – CONCEDIDA MEDIDA CAUTELAR –
NOTIFICAR – COMPLEMENTO DE DEFESA.

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 encaminho os autos
à Secretaria Geral de Controle Externo, a fim de que promova a regular instrução inicial do feito.
É como decido.
Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

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

Ministerial 0113/2018-4, suscitou a questão preliminar
a ser dirimida, face a ausência de instrumento procuratório na peça de defesa/justificativa apresentada pelos
responsáveis.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, constato assistir razão ao Parquet
de Contas, tendo em vista que a ausência do instrumento procuratório, torna insubsistente a defesa apresentada.

Tratam os presentes autos de Representação formulada pela pessoa jurídica AL Engenharia Ltda-ME, apontando supostas irregularidades na Tomada de Preços nº
02/2016, realizada pela Prefeitura Municipal de Irupi.

Sendo assim, DETERMINO, nos termos do artigo 292, §

Cumpridas as diligências necessárias, foi exarada a Decisão Monocrática 1565/2016, sendo ratificada pela Decisão – 1ª Câmara 3391/2016, deferindo a medida cautelar determinando a suspenção da Tomada de Preços
02/2016.

esta Corte de Contas o devido instrumento procuratório,

Instada a se manifestar, a área técnica, por meio da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia, opinou pela citação dos responsáveis para que
apresentassem as razões de justificativa/defesa que entendessem pertinentes aos itens de irregularidades
apontados na Manifestação Técnica 0089/2017-6.

constante dos presentes autos.

Ato contínuo, os responsáveis apontados na sobredita
Manifestação Técnica apresentaram suas defesas.

2º, do RITCEES, a NOTIFICAÇÃO do Sr. Carlos Henrique
Emerick Storck e da Sra. Elizângela Vieira Furtado para
que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, apresentem a
ratificando assim, os termos da defesa apresentada no
bojo destes autos.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação do Ministério Público de Contas 0113/2018-4,
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências
quanto ao decidido.
É como decido.
Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

O Ministério Público de Contas, através da Manifestação
Diário Oficial de Contas
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01040/2018-1
PROCESSO TC: 04326/2018-1
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – CEASA-ES
REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARÊNCIA – SECONT
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, 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 CEASA-ES - Centrais de
Abastecimento do Espírito Santo S/A, relativamente a anulação de empenhos durante o exercício de 2014.
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:
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 InterDiário Oficial de Contas

no 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:

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.
[...]

I – ser redigida com clareza;

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

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. 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:

V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;

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 ao Núcleo de Controle Externo competente, a regular instrução destes autos.

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

É como decido.

Art. 182. São legitimados para representar 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;

Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 18 de julho de 2018

21

ATOS DOS RELATORES

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01041/2018-5
PROCESSO TC: 04407/2013-9
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
REPRESENTANTE: UNIDADE TÉCNICA DO TCEES (SEGEX)

ser dirimida, face a ausência de instrumento procuratório na peça de defesa/justificativa apresentada em nome
do Instituto Capacitar de Assessoria e Consultoria Ltda.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática, nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013.
É o sucinto relatório.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA - ME

DECIDO.

REPRESENTAÇÃO – NOTIFICAR – APRESENTAR – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.

quet de Contas, tendo em vista que a ausência do instru-

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

sentada.

Tratam os presentes autos de Representação formulada
pela Secretaria Geral de Controle Externo desta Corte de
Contas em desfavor da Câmara Municipal de Anchieta,
por conta da existência de indícios de irregularidades na
concessão de diárias referente aos exercícios de 2012 e
2013.

2º, do RITCEES, a NOTIFICAÇÃO do Instituto Capacitar

Cumpridas as diligências necessárias, foi exarada a Decisão Monocrática 678/2013, sendo ratificada pela Decisão Plenário 3279/2013, deferindo-se a medida cautelar
que determinou à Presidenta da Câmara Municipal de
Anchieta que deixasse de efetuar pagamentos de despesas relacionadas a diárias e não autorizasse a abertura
de novos processos referentes ao mesmo objeto, ressalvados aqueles de caráter emergencial.

do § 2°, do art. 292, do RITCEES.

Ato contínuo, relacionado o rol de responsáveis, foram
estes chamados ao feito para que apresentassem suas
razões de justificativa/defesa.
O Ministério Público de Contas, através da Manifestação
Ministerial 0178/2018-9, suscitou a questão preliminar a
Diário Oficial de Contas

Da análise dos autos, constato que assiste razão ao Parmento procuratório, torna insubsistente a defesa apreSendo assim, DETERMINO, nos termos do artigo 292, §
de Assessoria e Consultoria Ltda, por meio de seu Representante Legal para que, no prazo de 10 (dez) dias,
apresente a esta Corte de Contas, o devido instrumento procuratório, ratificando assim, os termos da defesa
apresentada no bojo destes autos, sob pena de aplicação

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01043/2018-4
PROCESSO TC: 04450/2018-6
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
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 FEAS - Fundo
Estadual de Assistência Social, relativamente a anulação
de empenhos durante o exercício de 2014.

Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Mani-

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

festação do Ministério Público de Contas 0178/2018-9,

É o sucinto relatório.

constante dos presentes autos.

DECIDO.

À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências

Cuida, pois, a presente representação de pretensas irregularidades, referente à anulação de empenhos constante
dos autos do Processo TC 8699/2017.

quanto ao decidido.
É como decido.
Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

www.tce.es.gov.br

DA ADMISSIBILIDADE DA 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 arts. 182 e 186, do Regimento InQuarta-feira, 18 de julho de 2018
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terno 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:

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 01044/2018-9
PROCESSO TC: 04523/2018-1
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: HOSPITAL DOUTOR JOÃO DOS SANTOS
NEVES – HJSN

I – ser redigida com clareza;

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

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

[...]

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARÊNCIA – SECONT

Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia. - g.n.

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

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.

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:

V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;

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.

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

É como decido.

Art. 182. São legitimados para representar 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;

Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator

IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
Diário Oficial de Contas
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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 HJSN - Hospital Doutor
João Dos Santos Neves, relativamente a anulação de empenhos durante o exercício de 2014.
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:
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
Quarta-feira, 18 de julho de 2018
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do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - RITTCES,
que dispõe sobre os requisitos de admissibilidade para o seu
conhecimento, in verbis:

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.

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.

[...]
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, 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.

V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;

É como decido.

Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:

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;
Diário Oficial de Contas

Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01083/2018-9
PROCESSO TC: 00605/2018-9
ASSUNTO: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
REPRESENTANTE: GERMANO SANTOS FRAGOSO
REPRESENTAÇÃO – NOTIFICAR – COMPLEMENTAR EXORDIAL.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO, formulada
pelo Sr. Germano Santos Fragoso, à época, Presidente do
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, perante este Egrégio Tribunal de Contas,
em face de supostas irregularidades praticadas na Secretaria Municipal de Educação, no âmbito do Município de Piúma, alegando, em síntese, omissões por parte da Secretaria
Municipal de Educação em prestar esclarecimentos a diversos pedidos de informação e providências formulados pelo
Conselho ao longo do ano de 2017.
Instada a se manifestar, a área técnica, por meio da Manifestação Técnica 0052/2018-1, opinou pela notificação do
Representante, para complementação de informações necessárias ao prosseguimento dos presentes autos.
A questão a ser decidida comporta decisão monocrática,
nos termos do art. 288, da Resolução nº 261/2013, que
aprova o RITCEES.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifico que na análise técnica procedida pela Secretaria de Controle Externo de Educação e SeQuarta-feira, 18 de julho de 2018
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gurança Pública, restou ausente um dos requisitos para a
admissibilidade desta presente Representação, manifestando-se nos seguintes termos:

PROCESSO TC: 3658/2018

PROCESSO TC: 4839/2016

[...]

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ES-

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

PERANÇA

JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA SERRA

Ante ao exposto, submetemos à consideração do eminente Conselheiro Relatora seguinte proposta de encaminhamento:

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

3.1. Seja o Sr. Germano Santos Fragoso notificado, no endereço que consta do sistema e-TCEES, no prazo a ser determinado, para que comprove a criação e formalização
do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, no âmbito do Município de Piúma,
bem como a sua habilitação para representá-lo.
3.2. Após tal providência, sugerimos sejam os autos encaminhados à Secretaria-geral de Controle Externo, para
continuidade do feito. – g.n.
Assim sendo, anuindo com a manifestação técnica realizada pela Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança Pública, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO do atual Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para que, no prazo de 10 (dez) dias,
apresente a esta Corte de Contas a informação complementar, indicada nos termos da Manifestação Técnica, em
observância ao que dispõe o Art. 177, do RITCEES.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação Técnica 0052/2018-1, constante dos presentes autos.
É como decido.
Vitória, 28 de junho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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DECISÃO MONOCRÁTICA 1158/2018

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

DECISÃO MONOCRÁTICA 1160/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DA SERRA

RESPONSÁVEL: ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILA-

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
SERRA

NESE

ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Trata-se de Recurso de Reconsideração, formulado pelo Ministério Público de Contas, contra o Parecer Prévio

RESPONSÁVEL: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

n. 133/2017, proferido pela 2ª Câmara, que recomen-

SANDRA REGINA BEZERRA GOMES

dou a Rejeição das Contas do senhor ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, relativas ao exercício de 2012,
apreciadas no processo TC n. 3340/2013.
Em respeito à garantia do contraditório, com fundamento no art. 156 da Lei Complementar n. 621/2012 e no art.
402, inciso I, da Resolução TC n. 261/2013, DECIDO, preliminarmente, NOTIFICAR o senhor ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, no prazo de 30 (trinta) dias,
abrindo-lhe a oportunidade de apresentar contrarrazões
à Petição de Recurso n. 150/2018, cuja cópia deverá ser
encaminhada junto ao Termo de Notificação.
Após as providências, os autos devem ser enviados à SEGEX, para instrução.
Em 11 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

www.tce.es.gov.br

ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALÍCIO
INTERESSADO: MAGALY NUNES DO NASCIMENTO
MARA RÚBIA ROSI GASPERAZZO
AURELIANO RAMOS
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada em
conjunto pelas Secretarias de Administração e Recursos
Humanos (SEAD), de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
(SETUR) e de Assistência Social (SEMAS), todas do Município da Serra, para apurar possíveis irregularidades
na execução de contratos com a empresa PROMOSSOM
PRODUÇÕES, SONORIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
A Tomada foi instaurada pela Portaria Conjunta n.
1/2016, publicada no Diário Oficial do Município em
19/05/2016. A comunicação de instauração foi realizada
pela Controladoria Geral da Serra.
Na Manifestação Técnica n. 1359/2017, o setor competente sugeriu a expedição de Comunicação de Diligência, dirigida aos membros da Comissão de Tomada
Quarta-feira, 18 de julho de 2018
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de Contas Especial e à Controladora Geral do Município,
com o objetivo de:
A. encaminhar cópias integrais de processos de pagamento;
B. individualizar as condutas das pessoas indicadas responsáveis pelo dano ao erário.
A área técnica também propôs uma Determinação, destinada aos Secretários Municipais arrolados nos autos,
para que somente fossem pagas as despesas em conformidade com a Lei Federal n. 4.320/1964.
Por meio da Decisão n. 957/2018, o Plenário rejeitou a
proposta de Determinação, mas acompanhou quanto
à Comunicação de Diligência, destinada à Controladora
Geral do Município, senhora MAGALY NUNES DO NASCIMENTO, e aos membros da Comissão de Tomada de
Contas Especial, senhores MARA RUBIA ROSI GASPERAZZO, AURELIANO RAMOS e HELON MARTINS DE CARVALHO.
Embora os interessados tenham sido regulamente comunicados, apenas o senhor HELON MARTINS DE CARVALHO apresentou resposta, tendo o prazo vencido em
28/06/2018, segundo atestam o Núcleo de Controle de
Documentos e a Secretaria Geral das Sessões, nos Despachos n. 34.297/2018 e n. 34.742/2018.

GINA BEZERRA GOMES, Secretária Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, e ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALÍCIO, Secretária Municipal de Assistência Social da Serra, para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
complementem a Tomada de Contas Especial em referência com as informações apontadas na Manifestação
Técnica n. 1359/2017, cuja cópia deverá ser remetida
junto aos Termos de Notificação.

Portaria n. 16/2016, por meio da qual o IPAS Itapemirim concedeu a Aposentadoria ao senhor GETÚLIO MACHADO DE LEMOS, conforme consta do processo TC n.
2291/2016.

Ficam advertidos de que o descumprimento poderá resultar na aplicação de multa, na forma do art. 16 da Instrução Normativa n. 32/2014.

Em respeito à garantia do contraditório, com fundamento no art. 156 da Lei Complementar n. 621/2012 e no
art. 402, inciso I, da Resolução TC n. 261/2013, DECIDO,
preliminarmente, NOTIFICAR os senhores GETÚLIO MACHADO DE LEMOS, beneficiário, e WILSON MARQUES
PAZ, Diretor Presidente do Instituto, no prazo de 30 (trinta) dias, abrindo-lhes a oportunidade de apresentar contrarrazões à Petição de Recurso n. 165/2018, cuja cópia deverá ser encaminhada junto aos Termos de Notificação.

Após as providências, os autos devem ser enviados à SEGEX, para instrução.

Após as providências, os autos devem ser enviados à SEGEX, para instrução.

Em 12 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

Em 12 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

DECISÃO MONOCRÁTICA 1159/2018

Decisão Monocrática 01166/2018-8

2. REITERAR a COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA destinada
aos senhores MAGALY NUNES DO NASCIMENTO, MARA
RÚBIA ROSI GASPERAZZO e AURELIANO RAMOS.

PROCESSO TC: 4067/2018 (apenso: 2291/2016)

Processos: 03741/2016-7, 03796/2015-1, 03789/2015-1

JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Considerando que a área técnica indicou deficiências na
Tomada de Contas Especial e que alguns interessados
não atenderam à Diligência determinada na Decisão plenária, DECIDO:

ASSUNTO: PEDIDO DE REEXAME
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

UG: PMCC - Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo

INTERESSADO: GETÚLIO MACHADO DE LEMOS

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1. com fundamento no art. 15 da Instrução Normativa
TC n. 32/2014, NOTIFICAR os senhores ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Serra, SANDRA RE-

WILSON MARQUES PAZ

Responsável: FRANCISCO SAULO BELISARIO

Trata-se de Pedido de Reexame, interposto pelo Ministério Público de Contas, contra a Decisão n. 5070/2017,
proferida pela 1ª Câmara, que promoveu o Registro da

CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE PREFEITO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DO CASTELO – EXERCÍCIO DE 2015 – JULGAMENTO PE-
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Exercício: 2015
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LO PODER LEGISLATIVO LOCAL – ARQUIVAMENTO.

do RITCEES.

I RELATÓRIO

II FUNDAMENTOS

Tratam os autos de prestação de contas anual do prefeito de Conceição do Castelo referente ao exercício de
2015, cujo responsável foi o senhor Francisco Saulo Belisário e no qual este Tribunal emitiu o Parecer Prévio TC
62/2017 – Primeira Câmara, recomendando ao Legislativo local a aprovação com ressalva das contas.

Considerando o exposto pelo Parquet de Contas, verifico
que foi atendido o rito previsto no art. 131, do Regimento Interno desta Casa, a saber:

Tendo sido promovido o julgamento das contas pela Câmara Municipal de Vereadores, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas emitiu o Parecer 03107/2018-4
em atendimento ao disposto no art. 131, §1º, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno
do Tribunal de Contas), pronunciando-se pelo arquivamento do feito, nos seguintes termos:
[...]
Da documentação acostada aos autos infere-se que o julgamento das contas do Executivo, referente ao exercício
de 2015, ocorreu na Sessão Ordinária da Câmara Municipal realizada em 27 de março de 2018, em que a decisão
político-administrativa da Câmara, no sentido de aprová-las com ressalva, coincide com a conclusão do Tribunal de Contas.
Ressalta-se que foi observado o quórum necessário para legitimação do ato de votação das contas do Sr. FRANCISCO SAULO BELISARIO, sendo registrada na Ata da
Sessão (fls. 332/335), a presença de todos os 9 (nove)
vereadores, aprovando-se, por unanimidade, o Projeto
que deu origem ao Decreto Legislativo nº. 068/2018 (fls.
336/338).
Posto isto, pugna o Ministério Público de Contas pelo
arquivamento dos autos, nos termos do art. 131, § 1º, I,
Diário Oficial de Contas

Art. 131. O Presidente da Câmara Municipal, depois de
concluído o julgamento das contas prestadas pelo Prefeito, remeterá ao Tribunal, no prazo de trinta dias, cópia
do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos Vereadores presentes e o
resultado numérico da votação, a qual será juntada aos
autos por determinação do Relator, com posterior encaminhamento do processo ao Ministério Público junto ao
Tribunal.
§ 1º O Ministério Público junto ao Tribunal analisará a
documentação a que se refere o caput, no prazo de trinta dias, e adotará, dentre outras, as seguintes providências:
I - encaminhará o processo ao Relator, para fins de arquivamento dos autos, mediante despacho, caso a deliberação da Câmara Municipal observe a legislação aplicável;
II - comunicará ao Relator, se for o caso, a inobservância
da legislação aplicável ao julgamento das contas, hipótese em que proporá ao colegiado competente dar ciência ao Ministério Público Estadual para os fins de direito.
§ 2º Caso não haja manifestação da Câmara Municipal
no prazo previsto na lei orgânica municipal ou no seu regimento interno, a secretaria do colegiado competente
certificará no processo o ocorrido, encaminhando os autos ao Relator para os fins de direito.
III DECISÃO
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 131, § 1º, I, do RITCEES, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do feito.
Antes do derradeiro arquivamento, PUBLIQUE-SE esta
decisão.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01167/2018-2
Processo: 02182/2012-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2011
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Mucurici
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ATANAEL PASSOS WAGMACKER
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE PREFEITO – PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI –
EXERCÍCIO DE 2011 – JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL – ARQUIVAMENTO.
I RELATÓRIO
Tratam os autos de prestação de contas anual do prefeito de Mucurici referente ao exercício de 2011, cujo responsável foi o senhor Atanael Passos Wagmacker e no
qual este Tribunal emitiu o Parecer Prévio TC 14/2015
– Primeira Câmara, recomendando ao Legislativo local a
aprovação com ressalva das contas.
Tendo sido promovido o julgamento das contas pela Câmara Municipal de Vereadores, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas emitiu o Parecer 02978/2018-4
Quarta-feira, 18 de julho de 2018
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em atendimento ao disposto no art. 131, §1º, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno
do Tribunal de Contas), pronunciando-se pelo arquivamento do feito, nos seguintes termos:

cias:

[...]

II - comunicará ao Relator, se for o caso, a inobservância
da legislação aplicável ao julgamento das contas, hipótese em que proporá ao colegiado competente dar ciência ao Ministério Público Estadual para os fins de direito.

Por meio dos documentos anexados (fls. 1017/1026) é
possível constatar o atendimento às normas mencionadas acima.
Destarte, ante ausência de impropriedades, pugna-se pelo ARQUIVAMENTO dos autos, à luz do art. 131,
§1º, inciso I, do Regimento Interno, oferecendo ciência
da providência final adotada por esta Corte ao chefe do
Executivo Municipal, assim como à Presidência do Legislativo Municipal de Mucurici, uma vez que a deliberação
do Parlamento Municipal se encontra consonante com a
legislação aplicável à matéria.
II FUNDAMENTOS
Considerando o exposto pelo Parquet de Contas, verifico
que foi atendido o rito previsto no art. 131, do Regimento Interno desta Casa, a saber:
Art. 131. O Presidente da Câmara Municipal, depois de
concluído o julgamento das contas prestadas pelo Prefeito, remeterá ao Tribunal, no prazo de trinta dias, cópia
do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos Vereadores presentes e o
resultado numérico da votação, a qual será juntada aos
autos por determinação do Relator, com posterior encaminhamento do processo ao Ministério Público junto ao
Tribunal.
§ 1º O Ministério Público junto ao Tribunal analisará a
documentação a que se refere o caput, no prazo de trinta dias, e adotará, dentre outras, as seguintes providênDiário Oficial de Contas

I - encaminhará o processo ao Relator, para fins de arquivamento dos autos, mediante despacho, caso a deliberação da Câmara Municipal observe a legislação aplicável;

§ 2º Caso não haja manifestação da Câmara Municipal
no prazo previsto na lei orgânica municipal ou no seu regimento interno, a secretaria do colegiado competente
certificará no processo o ocorrido, encaminhando os autos ao Relator para os fins de direito.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 131, § 1º, I, do RITCEES, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do feito.
Antes do derradeiro arquivamento, PUBLIQUE-SE esta
decisão.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01168/2018-7
Processos: 04189/2015-5, 00454/2014-4, 00452/2014-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
UG: PMB - Prefeitura Municipal de Brejetuba
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JOAO DO CARMO DIAS
www.tce.es.gov.br

CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE PREFEITO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA –
EXERCÍCIO DE 2014 – JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL – ARQUIVAMENTO.
I RELATÓRIO
Tratam os autos de prestação de contas anual do prefeito
de Brejetuba referente ao exercício de 2014, cujo responsável foi o senhor João do Carmo Dias e no qual este Tribunal emitiu o Parecer Prévio TC 34/2017 – Primeira Câmara,
recomendando ao Legislativo local a aprovação com ressalva das contas.
Tendo sido promovido o julgamento das contas pela Câmara Municipal de Vereadores, o Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas emitiu o Parecer 03043/2018-8 em
atendimento ao disposto no art. 131, §1º, da Resolução TC
261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal
de Contas), pronunciando-se pelo arquivamento do feito,
nos seguintes termos:
[...]
Por meio dos documentos anexados (fls. 348/355) é possível constatar o atendimento às normas mencionadas acima.
Destarte, ante ausência de impropriedades, pugna-se pelo ARQUIVAMENTO dos autos, à luz do art. 131, §1º, inciso I, do Regimento Interno, oferecendo ciência da providência final adotada por esta Corte ao chefe do Executivo
Municipal, assim como à Presidência do Legislativo Municipal de Brejetuba, uma vez que a deliberação do Parlamento Municipal se encontra consonante com a legislação aplicável à matéria.
II FUNDAMENTOS
Considerando o exposto pelo Parquet de Contas, verifico
que foi atendido o rito previsto no art. 131, do Regimento
Interno desta Casa, a saber:
Quarta-feira, 18 de julho de 2018
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Art. 131. O Presidente da Câmara Municipal, depois de concluído o julgamento das contas prestadas pelo Prefeito, remeterá ao Tribunal, no prazo de trinta dias, cópia do ato de
julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos Vereadores presentes e o resultado numérico da votação, a qual será juntada aos autos por determinação do Relator, com posterior encaminhamento do processo ao Ministério Público junto ao Tribunal.
§ 1º O Ministério Público junto ao Tribunal analisará a documentação a que se refere o caput, no prazo de trinta dias, e
adotará, dentre outras, as seguintes providências:
I - encaminhará o processo ao Relator, para fins de arquivamento dos autos, mediante despacho, caso a deliberação
da Câmara Municipal observe a legislação aplicável;
II - comunicará ao Relator, se for o caso, a inobservância da
legislação aplicável ao julgamento das contas, hipótese em
que proporá ao colegiado competente dar ciência ao Ministério Público Estadual para os fins de direito.
§ 2º Caso não haja manifestação da Câmara Municipal no
prazo previsto na lei orgânica municipal ou no seu regimento interno, a secretaria do colegiado competente certificará
no processo o ocorrido, encaminhando os autos ao Relator
para os fins de direito.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos
jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art. 131,
§ 1º, I, do RITCEES, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do feito.
Antes do derradeiro arquivamento, PUBLIQUE-SE esta decisão.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Diário Oficial de Contas

Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

da em 21 de dezembro de 2016, em que a decisão político-administrativa da Câmara, no sentido de aprová-las, não coincide com a conclusão do Tribunal de Contas de rejeitá-las.

Exercício: 2013

[...]

UG: PMDSL - Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço

Nessa linha, foi observado o quórum necessário para legitimação do ato de votação das contas da Sr. MIGUEL LOURENÇO DA COSTA, sendo registrada na Ata
da Sessão, a presença de todos os 9 (nove) vereadores,
aprovando-se, por 8 (oito) votos a favor e 1 (um) contra, o Projeto que deu origem ao Decreto Legislativo nº.
001/2016 (fl. 223).

Decisão Monocrática 01169/2018-1
Processo: 02673/2014-6

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: MIGUEL LOURENCO DA COSTA
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE PREFEITO – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE
SÃO LOURENÇO – EXERCÍCIO DE 2013 – JULGAMENTO
PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL – ARQUIVAMENTO.
I RELATÓRIO
Tratam os autos de prestação de contas anual do prefeito de Divino de São Lourenço referente ao exercício de
2013, cujo responsável foi o senhor Miguel Lourenço da
Costas e no qual este Tribunal emitiu o Parecer Prévio TC
67/2015 – Primeira Câmara, recomendando ao Legislativo local a rejeição das contas.
Tendo sido promovido o julgamento das contas pela Câmara Municipal de Vereadores, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas emitiu o Parecer 03081/2018-3
em atendimento ao disposto no art. 131, §1º, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno
do Tribunal de Contas), pronunciando-se pelo arquivamento do feito, nos seguintes termos:
[...]
Da documentação acostada aos autos, infere-se que o
julgamento das contas do Executivo, referente ao exercício de 2013, ocorreu na 20ª Sessão Ordinária, realizawww.tce.es.gov.br

Posto isto, pugna o Ministério Público de Contas pelo
arquivamento dos autos, nos termos do art. 131, § 1º, I,
do RITCEES.
II FUNDAMENTOS
Considerando o exposto pelo Parquet de Contas, verifico
que foi atendido o rito previsto no art. 131, do Regimento Interno desta Casa, a saber:
Art. 131. O Presidente da Câmara Municipal, depois de
concluído o julgamento das contas prestadas pelo Prefeito, remeterá ao Tribunal, no prazo de trinta dias, cópia
do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos Vereadores presentes e o
resultado numérico da votação, a qual será juntada aos
autos por determinação do Relator, com posterior encaminhamento do processo ao Ministério Público junto ao
Tribunal.
§ 1º O Ministério Público junto ao Tribunal analisará a
documentação a que se refere o caput, no prazo de trinta dias, e adotará, dentre outras, as seguintes providências:
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I - encaminhará o processo ao Relator, para fins de arquivamento dos autos, mediante despacho, caso a deliberação da Câmara Municipal observe a legislação aplicável;
II - comunicará ao Relator, se for o caso, a inobservância
da legislação aplicável ao julgamento das contas, hipótese em que proporá ao colegiado competente dar ciência ao Ministério Público Estadual para os fins de direito.
§ 2º Caso não haja manifestação da Câmara Municipal
no prazo previsto na lei orgânica municipal ou no seu regimento interno, a secretaria do colegiado competente
certificará no processo o ocorrido, encaminhando os autos ao Relator para os fins de direito.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 131, § 1º, I, do RITCEES, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do feito.
Antes do derradeiro arquivamento, PUBLIQUE-SE esta
decisão.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01171/2018-9
Processos: 03046/2013-6, 02635/2009-4
Classificação: Pedido de Revisão
UG: UG-1865 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Turismo
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Requerente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Diário Oficial de Contas

Interessado: JOAO ANTONIO ZAMPIROLI
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO – SECRETARIA
DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO (SEDETUR) – EXERCÍCÍO 2005 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA
DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas de
Convênio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e
Turismo - SEDETUR, referente ao exercício de 2005, sob
a responsabilidade do Sindicato Rural de Rio Novo do Sul
e o senhor João Antônio Zampiroli.
O Acórdão TC – 398/2010 (fls. 212/215 do Processo TC
2635/2009) parcialmente reformado pelo Acórdão TC
– 195/2015 (fls.52/58) condenou o gestor, senhor João
Antônio Zampiroli, ao pagamento de multa pecuniária
individual no valor correspondente a 1.000 VRTE, bem
como imputou-lhe solidariamente com o Sindicato Rural do Município de Rio Novo do Sul débito, em favor do
erário, na quantia equivalente a 70.930,37 VRTE.
Infere-se da certidão de fl. 64 que o trânsito em julgado
do acórdão supracitado consumou-se em 01/06/2015, e
de que a multa e o débito imputado aos responsáveis foram inscritas em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 4915/2015 em 09/09/2015 e CDA n°
4786/2015 em 31/08/2015).
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 03219/2018-1 (fls. 50/52), no qual consignou
www.tce.es.gov.br

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

-se, neste estágio, a satisfação do crédito na pendência
de um provimento judicial favorável, não sindicável por
este órgão do Ministério Público de Contas.

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

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.

Na espécie, a Lei Estadual n. 9.876/2012 possibilita a
adoção de procedimentos administrativos de cobrança
extrajudicial de título executivo judicial condenatório de
quantia certa transitado em julgado, de créditos tributários ou não tributários do Estado, das autarquias e das
fundações públicas estaduais, independentemente do
valor do crédito estar inscrito ou não em Dívida Ativa. O
art. 2º, § 8°, inciso I, da referida lei autoriza, ainda, a Procuradoria-Geral do Estado a dispensar a a cobrança judicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA) devidamente
protestada e cujo valor seja igual ou inferior a 50.000
(cinquenta mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTE.
Observa-se do protocolo às fls. 03[8] que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA nº 4915/2015
junto ao Cartório do 1º Oficio de Rio Novo do Sul, em
13/07/2007, a qual se refere à multa pecuniária imposta pelo acórdão supracitado, fixada individualmente em
1.000 VRTE, é dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal.
Lado outro, nota-se às fls. 03[9] que a Procuradoria-Geral do Estado também ajuizou a ação de nº 500000113.2016.8.08.0042 para a cobrança do débito de ressarcimento, pertinente à CDA nº 4786/2015, encontrandoDiário 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, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do E-TCEES. [...]
II FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do RITCEES e
www.tce.es.gov.br

alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o
trânsito em julgado, bem como pela Decisão Plenária TC
027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com
trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos
relatores competência para deliberação monocrática a
respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros leQuarta-feira, 18 de julho de 2018
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gais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do Sindicato Rural do Município de Rio Novo do Sul e do senhor João Antônio Zampiroli quanto à multa e débito em favor do erário aplicado, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 16 de julho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Relator: Enivaldo Euzebio dos Anjos
Responsável: FRANCISCO JOSE PRATES DE MATOSPRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – 1° BIMESTRE DE 2007 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Omissão da Prestação de
Contas bimestral da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, referente ao exercício do 1° bimestre de 2007, sob
a responsabilidade do senhor Francisco José Prates de
Matos.
O Acórdão TC – 301/2007 (fls. 05/07), condenou o gestor, senhor Francisco José Prates de Matos, ao pagamento de multa pecuniária individual no valor correspondente a 1.000 VRTE.
Infere-se da certidão de fl. 24 que o trânsito em julgado
do acórdão supracitado consumou-se em 27/06/2007, e
de que a multa imputada a Francisco José Prates de Matos foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 10223/2008 em 22/10/2008).

Exercício: 2007

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 03250/2018-3 (fls. 48/50), 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:

UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário

[...]

Decisão Monocrática 01172/2018-3
Processo: 02169/2007-3
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas,
nem o órgão do Ministério Público que perante ele atua,
competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as
autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública
(estadual ou municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras
imposições legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão
lesiva ao erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em
custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos
competentes.
Lado outro, nada poderá ser demandado em face do gestor público, pois já procedeu ele conforme exigido pela
lei, ajuizando a respectiva ação de cobrança ou simplesmente adotando um meio administrativo de cobrança,
quando a norma assim o autoriza.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham
sido adotadas pela autoridade administrativa, indepenQuarta-feira, 18 de julho de 2018
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dentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda
pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar
o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvesse em
face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos
órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito.
Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[5]
que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício
deste Parquet, informa quanto à inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 10223/2008 em observância
ao instituto da prescrição.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a
devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade, hipótese
que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento 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
Diário Oficial de Contas

registros no sistema de cobrança do E-TCEES. [...]

tos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,

II FUNDAMENTAÇÃO

conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.

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

Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a

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

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

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.

autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para

Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos crédiwww.tce.es.gov.br

qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art.331, II do RITCEES.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
débito/responsabilidade do senhor Francisco José Prates de Matos quanto à multa aplicada, ressaltando que o
desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 16 de julho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
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Decisão Monocrática 01047/2018-2
Processo TC: 2343/2004-1
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Infância e Adolescência de Barra de São Francisco
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 1º bimestre de 2004
Responsável: Luíza Firme de Oliveira
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE BARRA DE
SÃO FRANCISCO – 1º BIMESTRE DE 2004 – ACÓRDÃO
TC 417/2004 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Bimestral referente ao 1º bimestre de 2004 do Fundo Municipal de Infância e Adolescência de Barra de São
Francisco, sob a responsabilidade da senhora Luíza Firme de Oliveira.
O Acórdão TC 417/2004 imputou à senhora Luíza Firme
de Oliveira multa pecuniária no valor correspondente a
1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 23 que o trânsito em julgado
do Acórdão supracitado consumou-se em 07/07/2004,
haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº 9821/2004, pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
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cobrança do v. acórdão condenatório.
A Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício do
Ministério Público de Contas (fls. 03/04 do Processo n.
82311080, PGE, anexo), informa sobre a inviabilidade do
protesto extrajudicial da CDA nº 9821/2004 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2675/2018 (fls. 46/48), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto à senhora Luíza Firme de Oliveira, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o Relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
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acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade de Luíza Firme de Oliveira, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de
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direito.
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01046/2018-8
Processo TC: 2340/2004-6
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Habitação de Barra
de São Francisco
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 1º bimestre de 2004
Responsável: Luíza Firme de Oliveira
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – 1º
BIMESTRE DE 2004 – ACÓRDÃO TC 415/2004 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Bimestral referente ao 1º bimestre de 2004 do Fundo
Municipal de Habitação de Barra de São Francisco, sob
a responsabilidade da senhora Luíza Firme de Oliveira.
O Acórdão TC 415/2004 imputou à senhora Luíza Firme
de Oliveira multa pecuniária no valor correspondente a
1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 19 que o trânsito em julgado
do Acórdão supracitado consumou-se em 07/07/2004,
haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida AtiDiário Oficial de Contas

va – CDA nº 9820/2004, pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
A Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício do
Ministério Público de Contas (fls. 03/04 do Processo n.
82247145, PGE, anexo), informa sobre a inviabilidade do
protesto extrajudicial da CDA nº 9820/2004 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2598/2018 (fls. 44/46), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto à senhora Luíza Firme de Oliveira, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o Relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
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2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
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responsabilidade de Luíza Firme de Oliveira, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de
direito.
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.

Infere-se da informação à fl. 22 que o trânsito em julgado
do Acórdão supracitado consumou-se em 03/09/2004,
haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº 11712/2004 pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.

Decisão Monocrática 01048/2018-7

A Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício do
Ministério Público de Contas (fls. 03/04 do Processo n.
82252580, PGE, anexo), informa sobre a inviabilidade do
protesto extrajudicial da CDA nº 11712/2004 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.

Processo TC: 3227/2004-1
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Habitação de Barra
de São Francisco
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2º bimestre de 2004
Responsável: Olívio Pereira dos Santos Júnior
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – 2º
BIMESTRE DE 2004 – ACÓRDÃO TC 560/2004 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Bimestral referente ao 2º bimestre de 2004 do Fundo
Municipal de Habitação de Barra de São Francisco, sob
a responsabilidade do senhor Olívio Pereira dos Santos
Júnior.
O Acórdão TC 560/2004 imputou ao senhor Olívio Pereira dos Santos Júnior multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 VRTE.
Diário Oficial de Contas

Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2597/2018 (fls. 40/42), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Olívio Pereira dos Santos Júnior, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério
Público de Contas para os devidos registros no sistema
de cobrança do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o Relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
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a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, 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.
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3 DISPOSITIVO

me de Oliveira.

Isto posto, DECIDO:

O Acórdão TC 547/2004 imputou à senhora Luíza Firme
de Oliveira multa pecuniária no valor correspondente a
1.000 VRTE.

1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade de Olívio Pereira dos Santos Júnior,
ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01049/2018-1
Processo TC: 3228/2004-4
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Infância e Adolescência de Barra de São Francisco
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2º bimestre de 2004
Responsável: Luíza Firme de Oliveira
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE BARRA DE
SÃO FRANCISCO – 2º BIMESTRE DE 2004 – ACÓRDÃO
TC 547/2004 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Bimestral referente ao 2º bimestre de 2004 do Fundo Municipal de Infância e Adolescência de Barra de São
Francisco, sob a responsabilidade da senhora Luíza FirDiário Oficial de Contas

Infere-se da informação à fl. 26 que o trânsito em julgado
do Acórdão supracitado consumou-se em 18/08/2004,
haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa
– CDA nº 11.444/2004, pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
A Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício do
Ministério Público de Contas (fls. 03/04 do Processo n.
82314225, PGE, anexo), informa sobre a inviabilidade do
protesto extrajudicial da CDA nº 11.444/2004 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2668/2018 (fls. 44/46), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto à senhora Luíza Firme de Oliveira, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
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Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o Relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamenQuarta-feira, 18 de julho de 2018
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te atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade de Luíza Firme de Oliveira, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de
direito.
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01050/2018-4
Processo TC: 4748/2004-7
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Habitação de Barra
de São Francisco
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 4º bimestre de 2004
Responsável: Olívio Pereira dos Santos Júnior
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – 4º
BIMESTRE DE 2004 – ACÓRDÃO TC 997/2004 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
Diário Oficial de Contas

1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Bimestral referente ao 4º bimestre de 2004 do Fundo
Municipal de Habitação de Barra de São Francisco, sob
a responsabilidade do senhor Olívio Pereira dos Santos
Júnior.
O Acórdão TC 997/2004 imputou ao senhor Olívio Pereira dos Santos Júnior multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 22 que o trânsito em julgado
do Acórdão supracitado consumou-se em 03/01/2005,
haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº 3001/2005 pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
A Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício do
Ministério Público de Contas (fls. 03/04 do Processo n.
82252661, PGE, anexo), informa sobre a inviabilidade do
protesto extrajudicial da CDA nº 3001/2005 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2599/2018 (fls. 46/48), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Olívio Pereira dos Santos Júnior, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério
www.tce.es.gov.br

Público de Contas para os devidos registros no sistema
de cobrança do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o Relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do 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 crédiQuarta-feira, 18 de julho de 2018
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tos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade de Olívio Pereira dos Santos Júnior,
ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01051/2018-9
Processo TC: 4764/2007-1
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço
Assunto: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2º bimestre de 2007
Responsável: Edson Dutra Teixeira
Diário Oficial de Contas

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – 2º BIMESTRE DE 2007 – ACÓRDÃO TC 481/2007 –
ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE
– RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre o Relatório Resumido
de Execução Orçamentária referente ao 2º bimestre de
2007 da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço,
sob a responsabilidade do senhor Edson Dutra Teixeira.
O Acórdão TC 481/2007 imputou ao senhor Edson Dutra Teixeira multa pecuniária no valor correspondente a
1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 33 que o trânsito em julgado
do Acórdão supracitado consumou-se em 10/10/2007,
haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº 1462/2008, pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
A Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício do
Ministério Público de Contas (fls. 03/04 do Processo n.
82104492, PGE, anexo), informa sobre a inviabilidade do
protesto extrajudicial da CDA nº 1462/2008 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2601/2018 (fls. 55/57), subscrito pelo Excelenwww.tce.es.gov.br

tíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Edson Dutra Teixeira, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o Relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do 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 déQuarta-feira, 18 de julho de 2018
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bito / responsabilidade.

Assunto: Prestação de Contas Bimestral

É o relatório.

Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.

Exercício: 2015

2 FUNDAMENTAÇÃO

Responsável: Maria Albertina Menegardo Freitas

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

Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade de Edson Dutra Teixeira, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a
qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações
sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01052/2018-3
Processo TC: 5064/2015-4
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Diário Oficial de Contas

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – EXERCÍCIO DE 2015 – ACÓRDÃO TC 1587/2015 PRIMEIRA CÂMARA – DAR QUITAÇÃO
– AO MPEC – ARQUIVAR
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Bimestral da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, relativa à abertura e ao 1º bimestre do exercício de 2015, sob
a responsabilidade da senhora Maria Albertina Menegardo Freitas.
O Acórdão TC 1587/2015 Primeira Câmara (fls. 74/78)
condenou a senhora Maria Albertina Menegardo Freitas
em multa individual pecuniária no valor de R$ 2.000,00.
Infere-se da informação à fl. 103 que o trânsito em julgado
consumou-se em 15/04/2015, haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A Secretaria Geral do Ministério Público de Contas expediu o Termo de Verificação nº 052/2018 (fls. 194/196) que
certifica o recolhimento integral da multa aplicada à responsável.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra
do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, pugnou pela expedição da devida quitação à senhora Maria Albertina
Menegardo Freitas (Parecer do Ministério Público de Contas 2641/2018 – fl. 208).
Requereu, ainda, a devolução dos autos à Secretaria Geral
do Ministério Público para os devidos registros no sistema
de cobrança do E-TCEES.
www.tce.es.gov.br

Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, que opinou pela quitação à senhora
Maria Albertina Menegardo Freitas, tendo em vista o recolhimento integral da multa aplicada, entendo que, na forma do artigo 148 da Lei Complementar 621/2012, a responsável faz jus à quitação.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
Dar quitação à senhora Maria Albertina Menegardo Freitas, nos termos do art. 148 da Lei Complementar 621/2012;
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES, e, posteriormente, arquivar o presente feito.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
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