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ATOS DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência
Termo de Ajuste de Cessão de Uso nº 002/2018

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

Processo TC nº 4579/2018
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Cedente: Caixa Econômica Federal– CNPJ (MF) nº
00.360.305/2674-53.
Objeto: Instrumento a cessão, sem ônus, pelo Cedente
a Cessionária, de uma área de 3m² (três metros quadrados), para instalação de 01 (um) terminal eletrônico, a
fim de atender aos servidores e usuários a que acessam
o mencionado local.
Vigência: 05 (cinco) anos, a partir da data da assinatura.
Vitória-ES, 09 de julho de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Resumo do Contrato nº 018/2018
Processo TC- 2898/2018-4
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Sociedade Educacional do Espírito Santo – SEDES/UVV.
OBJETO: Contratação de serviços educacionais no curso
de Mestrado em Sociologia Política;

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

Diário Oficial de Contas

VALOR GLOBAL: R$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais);
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, cujo início será
contado do dia seguinte ao da publicação do extrato do
www.tce.es.gov.br

Contrato no Diário Oficial de Contas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação 2011;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.
Vitória/ES, 29 de junho de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
Resumo do Contrato nº 022/2018
Processo TC- 5440/2018-4
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: CAFÉ MERIDIANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA .
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, por demanda para o exercício de 2018, conforme especificado no
ANEXO I.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 6.697,50 (seis mil, seiscentos e noventa e sete reais, cinquenta centavos), cujo
o pagamento será por demanda.
VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência até 31 de dezembro
de 2018, cujo início da vigência será contado do dia seguinte ao da publicação do extrato do Contrato no Diário
Oficial de Contas do TCEES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação: 2017
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30
Vitória/ES, 09 de julho de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
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Ata de Registro de Preços nº 009/2018
Processo TC nº 3293/2018-7
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Empresa: Made Info Serviços Ltda - ME – CNPJ nº
21.344.057/0001-88.

Diário Oficial de Contas

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipa-

Vigência: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia

mentos, referente a micro-ondas, conforme especifica-

seguinte ao da publicação do seu extrato no DOE-TCEES.

ções e quantitativos constantes no ANEXO I deste Ins-

Vitória-ES, 18 de julho de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

trumento.
Valor (quantitativo unitário): R$ 504,00 (quinhentos e

Presidente

quatro reais).

www.tce.es.gov.br
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PLENÁRIO

Atos do Plenário
Pautas das Sessões - Plenário

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

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 09801/2016-6, 05985/2016-9, 12528/2014-9

PAUTA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
TERÇA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2018 ÀS 14:00

Recorrente: RAQUEL FERREIRA DRUMMOND DE
AGUIAR

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pelo Plenário, em Sessão Ordinária,
nos termos dos artigos 60, 61, 67, 101, 102, 327 e 328
do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou
constantes de pautas já publicadas.

Processo: 05985/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 09801/2016-6, 01968/2016-8, 12528/2014-9
Recorrente: JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
Processo: 09801/2016-6

CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Processo: 02122/2015-8

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 05985/2016-9, 01968/2016-8, 12528/2014-9
Recorrente: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA [MURILO BOUZADA DE BARROS (OAB: 11467-DF)]
Processo: 04330/2017-8

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida

Classificação: Pedido de Reexame

Interessado: SECRETARIA M SAUDE VILA VELHA

Apensos: 04291/2014-7

Responsável: EDUARDO PEREIRA SOARES [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)], EVILASIO DE
ANGELO, LUCIENNE RUSCIOLELLI PAIVA BASTOS, PABLO
MARCIO RIBEIRO FREITAS, WALLACE DE MEDEIROS CAZELLI

Interessado: ADRIANA CREMASCO, ADRIANA SPERANDIO, CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI, CLEBER
BUENO GUERRA, DAYSI KOEHLER BEHNING, LUCIANO
SANTOS REZENDE, LUIZ CARLOS REBLIN, RAQUEL FERREIRA DRUMMOND DE AGUIAR, ROBERTO MANNATO
VALENTIM, SECURITY SEGURANCA LTDA [RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR (OAB: 16201-ES), THIAGO AARAO

Processo: 01968/2016-8
Diário Oficial de Contas

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória

www.tce.es.gov.br
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DE MORAES (OAB: 12643-ES)], SONY DE FREITAS ITHO,
SUELI MATTOS DE SOUZA, VANIA CARVALHO DE ARAUJO, VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Recorrente: Ministério Público de Contas
Processo: 06545/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04306/2016-6, 01047/2015-3, 01046/2015-9
Interessado: CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO [DAIANE
MARIA LOPES DA SILVA (OAB: 24770-ES), FERNANDA VARELA SERPA (OAB: 20259-ES), MARCELO SOUZA NUNES
(OAB: 9266-ES), RODRIGO FARDIN (OAB: 18985-ES)]

Total: 6 processos

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Processo: 04440/2013-1
Unidade gestora: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
Apensos: 02748/2013-2
Interessado: BANDES
Diário Oficial de Contas

Responsável: ANGELA SANTOS DA FONSECA, BARBARA
DEPS BONATO, CARLOS MAGNO ROCHA DE BARROS,
CLAUDIA COSTA FERNANDES, DANIELA CRISTINA QUEIROZ CAVALIERI, EVERALDO COLODETTI, FELIPE BRAGANCA XAVIER, GUILHERME HENRIQUE PEREIRA [RAPHAEL FREITAS DA SILVA], JANAINA BOECHAT PEISINO,
JOAO GUERINO BALESTRASSI [MYTSA KARLA PAES TIRONI TESSINARI (OAB: 12324-ES)], JOSE SATHLER NETO, JOSELANE BOLELLI PEREIRA CARDOSO, LEONARDO VIDAL
MONTEIRO DA SILVA, MAISA PRETTI LARANJA DA SILVA, MARCOS VIANNA, MARIA DE FATIMA AMBROSIO
GAVA, MARILIA MENEZES CARNEIRO, MAXWELL KOCH CONCEICAO, MYTSA KARLA PAES TIRONI TESSINARI,
ROGERIO MARCHIORI CABIDELI, ROSIANA NUNES, VALDIR DOS SANTOS
Processo: 05049/2017-6
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: JADER MUTZIG BRUNA, JOSE AMERICO
MERLO, SIMONE PACHECO ST JEAN
Processo: 02766/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica, Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Cariacica
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: TECNOSIG - TECNOLOGIA & GEOPROCESSAMENTO LTDA

www.tce.es.gov.br

Responsável: BRUNO DE SOUZA LOVATTI, CLAUDIA HACKBART TEIXEIRA, GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, HILANA BRUNELLI LEITAO FERREIRA, JORGE AUGUSTO BARCELOS MEIRELES, MICHEL JOSE DA SILVA,
TEOFILO TEIXEIRA DIAS
Processo: 04811/2018-7
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Cariacica
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA [KAIO REGIS FERREIRA DA SILVA (OAB: 149669-MG)]
Responsável: HELENICE BRENDA CANDEIA, RODRIGO
MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE
Processo: 05567/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 00119/2012-8
Interessado: GILBERTO FERNANDO LOUBACK, MANOEL
MESSIAS MARTINS ROCHA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA (OAB: 16046-ES)]
Recorrente: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Total: 5 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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Processo: 06049/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 05096/2015-4
Recorrente: JOAO DO CARMO DIAS
Processo: 09070/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03628/2015-1, 00445/2014-5, 00443/2014-6
Recorrente: PAULO FERNANDO MIGNONE [AMERICO
SOARES MIGNONE (OAB: 12360-ES), CLAUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS
SANTOS (OAB: 6381-ES), GUSTAVO BAYERL LIMA (OAB:
14485-ES, OAB: 398329-SP), KARLA LYRIO DE OLIVEIRA
(OAB: 19807-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO
(OAB: 19260-ES), THIAGO LOPES PIEROTE (OAB: 14845ES)]
Processo: 02486/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03164/2013-7
Recorrente: ANGELO GUARCONI JUNIOR [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Total: 3 processos
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 02574/2010-5

Diário Oficial de Contas

Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2009
Apensos: 04985/2010-8
Interessado: CAMARA VILA VELHA
Responsável: A.M.M.DA COSTA SERVICOS DE INFORMATICA - ME, ALMIR NERES DE SOUZA, ANDERSON DE
OLIVEIRA ALMEIDA [ALOIR ZAMPROGNO FILHO (OAB:
11169-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), AMULIO FINAMORE FILHO (OAB:
1418-ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB:
1388-ES), MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES)],
ANTONIO MARCOS DE FREITAS, ANTONIO SOUZA DOS
SANTOS [ALOIR ZAMPROGNO FILHO (OAB: 11169-ES),
ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418-ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB: 1388-ES), MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES)], AUTO LOCADORA MANOLA LTDA - ME [Rodrigo Lemos Borges], BELARMINO NUNES FILHO [SANTOS FERREIRA DE SOUZA
(OAB: 3462-ES), VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918ES)], CARLOS ALBERTO BITTENCOURT - ME, CARLOS
MAGNO DE JESUS PEREIRA, COMPOSICAO SERIGRAFIA
E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, GABRIELA BRAUM
KIEPERT, IVAN CARLINI [JOSEDY SIMOES NUNES (OAB:
5277-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES)], JOAO ARTEM [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), MARCELO
SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), RODRIGO FARDIN (OAB:
18985-ES)], JOAO BATISTA GAGNO INTRA [GILBERTO
ALVARES DOS SANTOS, GILBERTO ALVARES DOS SANTOS, LORENA ZUCATELLI DOS SANTOS, PABLO DE ANwww.tce.es.gov.br

DRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES), PRISCILA CANDIDO BONADIMAN], JONIMAR SANTOS OLIVEIRA [ALOIR
ZAMPROGNO FILHO (OAB: 11169-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418-ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB: 1388-ES), MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES)], JOSE RICARDO RANGEL PEYROTON [SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462-ES), VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918-ES)], LIVRARIA E PAPELARIA VILA PALESTINA LTDA - ME [ALEIXO MARCHETTE, IRACI ZEFERINO MARCHETTE], MANOEL ALVES LASCOLA - ME [Rodrigo Lemos Borges], MANOLA CONFECCOES LTDA - ME [Rodrigo Lemos Borges], MARCOS ANDRE NOGUEIRA FRASSON, MARIA ELZA AVELAR PONZO, MARIA MEIBER GUIMARAES MARTINHO, MOLDUVIDROS COMERCIO DE MOLDURAS E ACESSORIOS LTDA
- ME, OZIAS NUNES PEREIRA [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO
DA SILVA (OAB: 16046-ES)], PS DETALHES ACRILICOS LTDA - ME [EDINO CARDOZO COELHO, VANESSA ZAVARIZE COELHO], QUALITY COPIAS LTDA - ME [AMANDA DUARTE QUENUPE TORRES, LUSINETA BARBOSA MACHADO, MARCOS ANTONIO MACHADO, SANDRA DE AGUIAR
DUARTE], ROBSON RODRIGUES BATISTA [ALOIR ZAMPROGNO FILHO (OAB: 11169-ES), ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418-ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB: 1388-ES), MARIANA DA SILVA GOMES
(OAB: 22270-ES)], ROGERIO CARDOSO SILVEIRA [ALOIR
ZAMPROGNO FILHO (OAB: 11169-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418-ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB: 1388-ES), MARIANA DA SILVA GOQuinta-feira, 19 de julho de 2018
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MES (OAB: 22270-ES)], TENORIO MIGUEL MERLO [ALOIR
ZAMPROGNO FILHO (OAB: 11169-ES), ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418-ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL
MELLO (OAB: 1388-ES), MARIANA DA SILVA GOMES (OAB:
22270-ES)], VALDIR NEITZEL [ALOIR ZAMPROGNO FILHO
(OAB: 11169-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB: 15786-ES), AMULIO FINAMORE FILHO (OAB: 1418ES), ANTONIO CARLOS PIMENTEL MELLO (OAB: 1388-ES),
MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES)], VALTER RITO ROCON [DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES),
JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), RODRIGO FARDIN (OAB: 18985ES)], WANDERSON PIRES [SANTOS FERREIRA DE SOUZA
(OAB: 3462-ES), VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918-ES)]

DEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), MARIANA DA SILVA GOMES (OAB: 22270-ES), MARIANA DA SILVA GOMES (OAB:
22270-ES)]

Processo: 03908/2015-1

Processo: 05752/2018-5

Processo: 02952/2018-5
Unidade gestora: Companhia Espírito Santense de Saneamento
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 21
REGIAO - CRQ XXI [VICTOR ATHAYDE SILVA (OAB: 11726-ES,
OAB: 181411-RJ)]

Unidade gestora: Câmara Municipal de Serra

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Solicitante: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Serra, RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA), Terceiro (Aécio Darli de
Jesus Leite)

Responsável: FABIO NEY DAMASCENO [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), JOAO VICTOR DE FREITAS
ESPINDULA (OAB: 13592-ES), TATIANA MIRANDA ESPINDULA (OAB: 13589-ES)]
Processo: 06650/2016-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Viana
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 02548/2014-5
Recorrente: ANTONIO CEZAR LAZARO [ALTAMIRO THADiário Oficial de Contas

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 09344/2017-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Justiça
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Gestor da UG (Secretaria de Estado da Justiça, WALACE TARCÍSIO PONTES)
Responsável: IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA, WALACE TARCISIO PONTES

Responsável: PABLO FERRACO ANDREAO

Unidade gestora: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas
Exercício: 2014

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO

Classificação: Solicitação de Auditoria/Inspeção

Processo: 05931/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra, Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos de Serra

Processo: 02725/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 06204/2017-6, 11051/2014-2
Interessado: MARCOS AURELIO PEDROSA
Recorrente: ROBERTINO BATISTA DA SILVA [ALINE DUTRA
DE FARIA (OAB: 12031-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS
(OAB: 6381-ES), GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
(OAB: 17274-ES, OAB: 151947-RJ), ROBERTINO BATISTA DA
SILVA JUNIOR (OAB: 22502-ES), THIAGO LOPES PIEROTE
(OAB: 14845-ES)]

Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 00982/2018-2
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Total: 6 processos

www.tce.es.gov.br

Processo: 03816/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classificação: Prestação de Contas Mensal
Exercício: 2017
Responsável: GUERINO LUIZ ZANON
Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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Processo: 05570/2018-8

Processo: 06676/2013-9

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria de
Jetibá

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Classificação: Consulta

Apensos: 00248/2011-9

Consulente: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES, Santa Maria de Jetibá, HILARIO ROEPKE)

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)IPVV, JANETE NASCIMENTO DE CARVALHO

Total: 4 processos
- CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 00829/2012-1

Classificação: Pedido de Reexame

Processo: 05031/2016-8
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
de Vitória
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Fundão, Banco de
Desenvolvimento do Espírito Santo S/A

Interessado: Gestor da UG (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória, WALLACE NASCIMENTO VALENTE)

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida

Responsável: FEDERACAO CAPIXABA DE BASQUETEBOL,
TELMO RIOMAR

Interessado: IDENTIDADE PRESERVADA
Responsável: BELTRAO FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ELIEL GOMES LEAL, GILMAR DE SOUZA BORGES [VICTOR SCHNEIDER FAE (OAB: 21143-ES), VITOR BASSI SERPA
(OAB: 21951-ES, OAB: 212847-RJ)], GUILHERME HENRIQUE PEREIRA, ITAMAR PINHEIRO DA SILVA [ALESSANDRO
ANDRADE PAIXAO (OAB: 8736-ES), SAULO PORTES STHEL
(OAB: 26466-ES), SEBASTIAO TRISTAO STHEL (OAB: 4623ES), TRISTAO STHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C], JOAO GUERINO BALESTRASSI, JOSE ANTONIO BOF BUFFON,
JOSE FERNANDO DE FREITAS, JOSE SATHLER NETO, MARCOS VIANNA, MARIA DULCE RUDIO SOARES [LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO
(OAB: 17169-ES)], PEDRO SGARIA, RAFAEL ANDREAO [RAPHAEL FREITAS DA SILVA], ROSIANA NUNES, SIAO PETROLEO S.A, WALDENOR CEZARIO MARIOT
Diário Oficial de Contas

Processo: 06836/2016-4
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Serviços de Vitória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: FERNANDO CASTRO ROCHA, MARCELO RIBEIRO VIANNA
Processo: 07562/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 04388/2016-4, 12870/2015-7, 03249/2015-1,
01406/2015-5
Recorrente: AMADEU BOROTO [CARLOS ESTEVAN FIOROT
www.tce.es.gov.br

MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCO ADAO SILVA DE
CARVALHO (OAB: 8695-ES)]
Processo: 09076/2017-1
Unidade gestora: Ministério Público do Estado do Espírito
Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01052/2014-6
Interessado: ADRIANO FRANCISCO ROCHA, ALCIMAR MARIANO DE MORAIS, ALDASIR DA PENHA CARDOSO, CARLOS
GAMA DE ALMEIDA, EDSON ALVES DA SILVA, ELSON ALVES
DA SILVA, FLAVIO FABIANO, MARTHA PASSINE SIQUEIRA
GERA, PAULO CESAR CUNHALIMA DO NASCIMENTO
Recorrente: ANTONIO CEZAR LAZARO [ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO
DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Processo: 00059/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 01014/2018-3, 03328/2014-4
Interessado: ALCIO DE ARAUJO, ALEXANDRE DUTRA SALGADO, ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI, ASSOCIACAO MENSAGEIROS DA BOA NOVA [ANA PAULA WOLKERS MEINICKE (OAB: 9995-ES, OAB: 179624-RJ), Felipe Felix
Amaral], DALTACIR FERREIRA DOS SANTOS, ELLEN VIRGINIA
DE FREITAS TONONI ALVES, FABIANA MAIORAL FORESTO,
IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES, JADER
MUTZIG BRUNA, JOSE HERMINIO RIBEIRO, KLEDSON ANDRADE COSTA, OSAMU FRANCISCO TAKAHATA [HENRIQUE
GEAQUINTO HERKENHOFF (OAB: 20615-ES)], RAFAEL FAVATTO GARCIA, RODNEY ROCHA MIRANDA, ROMARIO DE

Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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CASTRO, SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO, SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO
Recorrente: CRISTIANY ALVES DE OLIVEIRA FONTENELLE
Processo: 01014/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 00059/2018-9, 03328/2014-4
Interessado: ALCIO DE ARAUJO, ALEXANDRE DUTRA SALGADO, ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI, ASSOCIACAO MENSAGEIROS DA BOA NOVA [ANA PAULA
WOLKERS MEINICKE (OAB: 9995-ES, OAB: 179624-RJ), Felipe Felix Amaral], CRISTIANY ALVES DE OLIVEIRA FONTENELLE, DALTACIR FERREIRA DOS SANTOS, FABIANA MAIORAL FORESTO, IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES, JADER MUTZIG BRUNA, JOSE HERMINIO RIBEIRO,
KLEDSON ANDRADE COSTA, OSAMU FRANCISCO TAKAHATA [HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF (OAB: 20615ES)], RAFAEL FAVATTO GARCIA, RODNEY ROCHA MIRANDA,
ROMARIO DE CASTRO, SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO, SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO
Recorrente: ELLEN VIRGINIA DE FREITAS TONONI ALVES
Total: 8 processos

Total geral: 32 processos

PRÓXIMA SESSÃO DO PLENÁRIO – ADMINISTRATIVA:
Dia 7 de agosto de 2018 - Terça-Feira.

Diário Oficial de Contas

Outras Decisões - Plenário
INSTRUÇÃO NORMATIVA TC 46, DE 17 DE JULHO DE
2018
Altera a Instrução Normativa TC nº 44, de 20 de março
de 2018, que dispõe sobre a regulamentação da remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
dos dados relativos à gestão fiscal dos Poderes Executivo e Legislativo municipais.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (TCEES), no uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 71 c/c art. 75 da Constituição Federal,
pelo art. 71 da Constituição Estadual e pelos arts. 1º e
3º da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Os §§ 2º e 7º do art. 5º da Instrução Normativa
TC nº 44, de 20 de março de 2018, passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 5º ............................................................................
§ 2° Compete à unidade técnica responsável pela análise dos dados relativos à gestão fiscal deliberar acerca do
deferimento da solicitação de retificação, submetendo,
na hipótese de manifestação pelo indeferimento, proposta de encaminhamento à Secretaria Geral de Controle Externo, que decidirá a respeito.
..........................................................................................
“§ 7º Após o cancelamento das informações de que trata
o § 6º, o sistema tornará acessíveis as telas para nova remessa dos componentes de entrada de dados, devendo
as respectivas informações serem reencaminhadas imediatamente em sua completude, contemplando apenas
www.tce.es.gov.br

as alterações dos dados informados no relatório circunstanciado aceitos pelo TCEES, sujeitando-se o responsável
à sanção de multa no caso de omissão.”
.................................................................................. (NR)
Art. 2º Fica acrescido ao art. 6º da Instrução Normativa
TC nº 44, de 20 de março de 2018, o seguinte parágrafo
único, com a seguinte redação:
“Art. 6º .........................................................................
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo
as retificações que apresentem informações de acordo
com os dados estruturados da respectiva prestação de
contas anual e que não acarretem prejuízo à analise desta.” (NR)
Art. 3º Ficam acrescidos ao art. 9º da Instrução Normativa TC nº 44, de 20 de março de 2018, os seguintes §§ 2º
e 3º, alterando e renumerando o atual parágrafo único
como §1º, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º .........................................................................
“§ 1º. Na ocorrência das hipóteses previstas no caput, o
TCEES expedirá notificação ao responsável, por meio eletrônico, fixando prazo de cinco dias para cumprimento
da obrigação, sujeitando-se o mesmo à sanção de multa
no caso de omissão”
“§ 2º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no § 1º, será autuado processo respectivo e expedidas,
concomitantemente, notificação e citação ao responsável, fixando-lhe prazo de cinco dias improrrogáveis para
cumprimento da obrigação e apresentação das razões de
justificativas pelo não atendimento aos prazos fixados.
§ 3º. Caso não acolhidas suas razões de justificativas, independente do cumprimento da obrigação prevista no §
Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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2º, o responsável estará sujeito à sanção de multa, nos

DECISÃO PLENÁRIA Nº 08 DE 17 DE JULHO DE 2018

termos do artigo 135, inciso IX, da Lei Complementar nº

Aprova alteração do Plano de fiscalização a ser executado
no exercício de 2018.

621/2012 c/c o artigo 389, inciso IX do Regimento Interno deste Tribunal.”
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Sessões, 17 de julho de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Vice-Presidente
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Corregedor
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Ouvidor
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
Fui Presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas

Diário Oficial de Contas

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no uso das competências outorgadas pelo o artigo 3º da Lei
Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012, e
artigos 3º e 428, inciso V, alínea “A”, da Resolução TC nº 261,
de 4 de junho de 2013;
Considerando o disposto nos artigos 2º, inciso VII e 102 da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012, c/c os artigos 197,
parágrafos 1º, 5º e 6º, e 428, inciso V, alínea “a”, do Regimento Interno deste Tribunal, que, dentre outras providências, delegam competência ao Plenário para aprovar e alterar o Plano Anual de Fiscalização;
Considerando que o Plano de Fiscalização a ser executado
no exercício de 2018, elaborado pela Presidência do Tribunal e aprovado por meio da Decisão Plenária TC-26/2017,
de 18 de dezembro de 2017, teve por base a consolidação
de informações prestadas pela Secretaria Geral de Controle
Externo e as inclusões debatidas em reuniões administrativas do Plenário;
Considerando a existência de um juízo de conveniência e
oportunidade da inclusão de novas diretrizes no Plano de
Fiscalização a ser executado no exercício de 2018, em especial, no que diz respeito ao aspecto de promover a realização de fiscalizações concomitantes, premissa de eficiência
implícita no Planejamento Estratégico do TCE-ES, identificada como forma eficaz de contribuir para uma maior efetividade das ações de controle externo;
Considerando as percepções e proposições de controle das
unidades técnicas especializadas recentemente instituídas,
observando aspectos de relevância social, materialidade e
risco, relacionada as temáticas de educação e saúde.
www.tce.es.gov.br

DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade,
em sua 23ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de julho de
2018, aprovar alteração do Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2018, nos termos do Anexo desta Decisão,
conforme sugerido pela Secretaria Geral de Controle Externo desta Corte, com fundamento no artigo 197, § 6º, do Regimento Interno deste Tribunal.
Presentes à sessão plenária da apreciação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto Taufner, vice-presidente Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, corregedor, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, ouvidor, e Sérgio Manoel Nader Borges e os senhores conselheiros em substituição João Luiz Cotta Lovatti e
Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira,
procurador-geral do Ministério Público junto a este Tribunal.
Vitória, 17 de julho de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Vice-Presidente
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Corregedor
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Ouvidor
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
MARCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
Fui Presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas
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Atos dos Relatores

RELATORES

Decisão Monocrática 01162/2018-1
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

Processo: 02173/2012-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
UG: CMGL - Câmara Municipal de Governador Lindenberg
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: GENIVALDO PIONA, ALLAN ANTONIO SARNAGLIA, JONECI INACIO DE OLIVEIRA, LEOCIR FEHLBERG,
PAULO ROBERTO LUBIANA, ANGELA MARIA ALTOE MONTOZO, GRAZIELE MARQUES FINCO NOVENTA, LUIZ MARCOS PERINI FIOROT, JORIELSEN ALENCASTRO MORELLO,
ROSANE RESENDE DE MORAES SARNAGLIA, ALLAN FILHO DE MORAES SARNAGLIA
Responsável: Paulo Roberto Lubiana
Tratam os presentes autos acerca de Prestação de Contas Anual de Ordenador relativas ao exercício de 2011,
da Câmara de Governador Lindenberg.
Tendo em vista a Decisão nº 00421/2018-7 que determinou a citação do Sr. Paulo Roberto Lubiana, DECIDO:
CITAR, o responsável Sr. Paulo Roberto Lubiana através de publicação de Edital no Diário Oficial Eletrônico
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tendo em vista a informação do despacho nº 32897/20187, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis
(art. 157, II do Regimento Interno desta Corte de Contas), preste os esclarecimentos que julgar pertinente e/
ou recolha a importância devida, quanto a irregularidade
descrita na Decisão nº 00421/2018-7 qual seja:
www.tce.es.gov.br

Recebimento de 13º (décimo terceiro) salário nos exercícios de 2011.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da família
ou empregado do responsável ou do interessado.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na
forma do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar
621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os
meios em direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral, deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas quando do julgamento dos presentes autos, cuja
data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação
da pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo
diploma regimental, tudo em observância aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei
Complementar 621/2012, os responsáveis deverão observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas na Instrução TécQuinta-feira, 19 de julho de 2018
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nica Inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição
dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Em, 12 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01176/2018-1

Em, 16 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01183/2018-1
Processo: 05992/2018-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica

Processo: 05039/2017-2

Relator: Domingos Augusto Taufner

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Representante: Outros órgãos/entidades (CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CÉLIA MARIA VILARINO.)

Exercício: 2016
UG: SEMFI - Secretaria Municipal de Finanças
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ANCKIMAR PRATISSOLLI, EVANDRO ALVES
VIEIRA
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento, protocolizado nesta Corte
de Contas sob o nº. 09615/2018-3 em 12/07/2018, por
meio do qual o Sr. Anckimar Pratissolli solicita prorrogação do prazo para o atendimento ao Termo de Citação
Nº 02528/2017-7.
Considerando as justificativas apresentadas pelo responsável, DEFIRO a solicitação, concedendo-lhe o prazo de
30 (trinta) dias, para apresentar suas razões de defesa
acerca do Processo TC 5039/2017-2, contados a partir do
término do prazo inicial.
Notifique-se o interessado do teor da presente Decisão.
Diário Oficial de Contas

Responsável: Cláudia Hackbart Teixeira – Secretária Municipal de Saúde de Cariacica
O presente processo trata de Representação formulada
pelo Conselho Municipal de Saúde de Cariacica, alegando que o gestor do Município de Cariacica não cumpriu
o disposto nos artigos 34 e 36 §1º da Lei Complementar
nº 141/2012.
A Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social Secex SAS elaborou a Manifestação Técnica nº
00595/2018-3 opinou pela notificação da Sra. Cláudia
Hackbart Teixeira – Secretária Municipal de Saúde de Cariacica.
Tendo em vista a urgência que o caso requer e considerando a manifestação da equipe técnica, com fundamento no artigo 307, §1º do Regimento Interno desta Corte
de Contas DECIDO:
NOTIFICAR a Sra. Cláudia Hackbart Teixeira - Secretária
www.tce.es.gov.br

Municipal de Saúde de Cariacica para que no prazo de 05
(cinco) dias improrrogáveis tome conhecimento dos fatos narrados na presente representação e se manifeste
acerca das alegações.
Encaminhar a responsável a cópia da Manifestação Técnica nº 00595/2018-3 bem como o ofício do representante, juntamente com o termo de notificação.
Em, 17 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01184/2018-6
Processo: 05993/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: Outros orgãos/entidades (CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CÉLIA MARIA VILARINO.)
Responsável: Cláudia Hackbart Teixeira – Secretária Municipal de Saúde de Cariacica
O presente processo trata de Representação formulada
pelo Conselho Municipal de Saúde de Cariacica, alegando que os Munícipes de Cariacica estão ficando desassistidos todos os finais de semana, em especial aos sábados
no Pronto Atendimento Pediátrico do Trevo.
A Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social Secex SAS elaborou a Manifestação Técnica nº
00594/2018-9 opinou pela notificação da Sra. Cláudia
Hackbart Teixeira – Secretária Municipal de Saúde de CaQuinta-feira, 19 de julho de 2018
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Tendo em vista a urgência que o caso requer, já que estamos falando de um serviço essencial a população e considerando a manifestação da equipe técnica, com fundamento no artigo 307, §1º do Regimento Interno desta
Corte de Contas DECIDO:

Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Humberto Antônio da Rocha, em face
do Acórdão TC 1557/2017, constante do Processo TC
5997/2017-1, que rejeitou os Embargos de Declaração
oferecidos pela Câmara Municipal de Conceição do Castelo, relativa ao exercício de 2008.

NOTIFICAR a Sra. Cláudia Hackbart Teixeira - Secretária
Municipal de Saúde de Cariacica para que no prazo de 05
(cinco) dias improrrogáveis tome conhecimento dos fatos narrados na presente representação e se manifeste
acerca das alegações.

O recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o Acórdão guerreado,
arguindo o acolhimento de suas razões recursais, bem
como sejam julgadas improcedentes as irregularidades
apontadas no Processo TC 05997/2017-1.

Encaminhar a responsável a cópia da Manifestação Técnica nº 00594/2018-9 bem como o ofício do representante, juntamente com o termo de notificação.

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.

riacica.

Em, 17 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

É o sucinto Relatório.
Decido.

DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01095/2018-1
PROCESSOS
TC:
02961/2008-7

02322/2018-8,

05997/2017-1,

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

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

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

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso de reconsideração foi protocolizado neste Egrégio Tribunal de Contas na data de 26/02/2018, tendo o Acórdão recorrido, sido publicado no Diário Oficial, na data
de 20/02/2018. Nos termos do art. 3º da Decisão Plenária TC nº 14/2016, tempestivo é o presente recurso, na
forma do § 2º do art. 405, do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

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

Ademais, o recorrente possui interesse recursal, sendo
parte legítima, portanto, presentes estão os requisitos

JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DO CASTELO
RECORRENTE: HUMBERTO ANTÔNIO DA ROCHA
INTERESSADOS: ROSALIA APARECIDA DE CASTRO NETO,
DIOGGO BORTOLINI VIGANOR

Diário Oficial de Contas
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legais e regimentais para sua admissibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 164 da Lei Complementar nº 621/2012, CONHEÇO do presente Recurso de
Reconsideração, por estarem preenchidos os requisitos
de admissibilidade.
À Secretaria Geral de Controle Externo para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao
Núcleo de Controle Externo competente, a fim de que
promova a instrução regular, em face dos atos e fatos
constantes destes autos.
Vitória, 03 de julho de 2018
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 01181/2018-2
PROCESSOS: 02819/2007-4, 01156/2007-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2006
UG: CMJM - CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
RELATOR: ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS
RESPONSÁVEL: WANDERLEY DA SILVA SANTOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO – EXERCÍCIO DE 2006 – ACÓRDÃO TC-195/2009 – ARQUIVAR SEM
BAIXA DE DÉBITO/ RESPONSABIILIDADE – AO MPC
RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual de Ordenador da Câmara Municipal de Jerônimo
Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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Monteiro, relativa ao exercício de 2006, sob a responsabilidade do Sr. Wanderley da Silva Santos.
O Acórdão TC-195/2009 (fls.294/298) imputou ao Sr. Wanderley da Silva Santos multa pecuniária no valor correspondente a 1.500 (um mil e quinhentos) VRTE.
Infere-se da informação à fl. 122 que o trânsito em julgado consumou-se em 11/12/2009, haja vista que restou
precluso o prazo para apresentação de recurso.
A multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº
281/2011), 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 (fls. 03, Processo nº
82099952, PGE, anexo) protestou a CDA 281/2011 junto ao Cartório do 1º Ofício de Jerônimo Monteiro, em
31/01/2014, a qual se refere à multa pecuniária imposta pelo acórdão supracitado, fixada individualmente em
1.500 VRTE, é dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2979/2018 (fls. 170/172), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade, quanto ao senhor Wanderley da Silva Santos,
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
Diário Oficial de Contas

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 sorteio de relatoria dos grupos 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 artigo 385, parágrafo único do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente
atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,
www.tce.es.gov.br

para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/ título
executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do
processo, nos termos do artigo 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 Wanderley da Silva Santos, 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.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição

DECISÃO MONOCRÁTICA 01180/2018-8
PROCESSOS: 00827/2004-1, 00995/2004-1, 01961/20026, 01299/2002-4
CLASSIFICAÇÃO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
UG: UG-1643 - ADMINISTRAÇÃO DO PALÁCIO E RESIDENCIAS OFICIAIS
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RECORRENTE: GENTIL ANTONIO RUY
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO
DO PALÁCIO E RESIDÊNCIAS OFICIAIS – ACÓRDÃO TC500/2003 REITERADO PELOS ACÓRDÃOS TC-687/2005
E TC-363/2005 – ACÓRDÃO TC-192/2006 – PLENÁRIO –
ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO/ RESPONSABIILIDAQuinta-feira, 19 de julho de 2018
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DE – AO MPC
RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Gentil Antônio Ruy, Secretário
de Estado de Governo no exercício de 2001.
O Acórdão TC-500/2003, reiterado pelos Acórdãos TC687/2005 e TC-363/2005, condenaram o Sr. Gentil Antônio Ruy em multa pecuniária no valor correspondente a 1.500 VRTE e em ressarcimento ao erário na quantia
equivalente a 17.919,79 VRTE; O Senhor Antônio Wanderley Loyola em multa equivalente a 500 VRTE e a Heleno Bodevan Alves multa no valor correspondente a 500
VRTE e em ressarcimento ao erário na quantia equivalente a 1.559,11 VRTE.
O Acórdão TC-192/2006 e a Decisão TC-2224/2017 concederam, respectivamente, quitação a Antônio Wanderley Loyola em razão do recolhimento integral da multa
aplicada e a Gentil Antônio Ruy em razão do recolhimento integral do débito de ressarcimento.
Infere-se da informação à fl. 200 que o trânsito em julgado consumou-se em 02/09/2005, haja vista que restou
precluso o prazo para apresentação de recurso.
Os débitos imputados foram inscritos em Dívida Ativa CDA nº 325/2006 (multa) e n° 1524/2006 (ressarcimento) – Heleno Bodevan Alves e nº 611/2006 (multa) e n°
1218/2006 (ressarcimento) – Gentil Antônio Ruy 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.
Em resposta ao Ofício do Ministério Público de Contas, a
Procuradoria-Geral do Estado informa sobre a inviabiliDiário Oficial de Contas

dade do protesto extrajudicial das CDA’s de nº 325/2006
(multa) e n° 1524/2006 (ressarcimento) - Heleno Bodevan Alves e nº 611/2006 (multa) - Gentil Antônio Ruy
em observância ao instituto de 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 245/2018 (fls. 235/237), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade de Gentil Antônio Ruy e Heleno Bodevan Alves,
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
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 sorteio de relatoria dos grupos 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 pawww.tce.es.gov.br

ra 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 artigo 385, parágrafo único do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente
atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,
para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/ título
executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do
processo, nos termos do artigo 331, II do RITCEES.
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 Gentil Antônio Ruy e Heleno Bodevan Alves, 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.
Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição

DECISÃO MONOCRÁTICA 01179/2018-5
PROCESSOS: 00458/2003-7, 05255/2002-9
CLASSIFICAÇÃO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
UG: FMS_SJC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
RELATOR: DAILSON LARANJA
RECORRENTE: HIRAN BRASIL DE SAVIANA
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – ACÓRDÃO TC275/2002 REITERADO PELO ACÓRDÃO TC-117/2004 –
PLENÁRIO – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO/ RESPONSABIILIDADE – AO MPC
RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Hiran Brasil de Sa Viana, Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saúde de São
José do Calçado, no exercício de 2002.
O Acórdão TC-275/2002 (Processo TC-5255/2002 – fls.
21/24), reiterado pelo Acórdão TC-117/2004 (fls. 19/21),
condenou o senhor Hiran Brasil de Sá Viana em multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 (um mil) VRTE.
Infere-se da informação à fl. 39 que o trânsito em julgado
consumou-se em 08/04/2004, haja vista que restou precluso o prazo para apresentação de recurso.
A multa imputada fora inscrita em Dívida Ativa (Certidão
de Dívida Ativa – CDA nº 7374/2004 – fl. 29), pela SecreDiário Oficial de Contas

taria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

nos presentes autos.

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

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.

Em resposta ao Ofício do Ministério Público de Contas, a
Procuradoria-Geral do Estado informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial das CDA de nº 7374/2004
– fl.03 e 04, em observância ao instituto de 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 3249/2018 (fls. 46/48), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Hiran Brasil de Sá Viana, 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
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 sorteio de relatoria dos grupos jurisdicionados para o biênio 2018/2019,
delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir
www.tce.es.gov.br

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 artigo 385, parágrafo único do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente
atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,
para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/ título
executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do
processo, nos termos do artigo 331, II do RITCEES.
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 Hiran Brasil de Sa Viana, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido
a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações
Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
2. Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas, conforme solicitado.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição

DECISÃO MONOCRÁTICA 01178/2018-1
PROCESSOS: 00257/2001-1, 05004/2004-7, 05269/20012, 01572/2001-5
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO AUDITORIA
EXERCÍCIO: 2000
UG: PMBG - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
RELATOR: UMBERTO MESSIAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL: ELCI PEREIRA
FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAIXO GUANDU – ACÓRDÃO TC-048/2002 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO/ RESPONSABIILIDADE – AO
MPC
RELATÓRIO
Versam os presentes autos de Relatório de Auditoria, realizada na Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, referente ao exercício de 2000, de responsabilidade do Senhor
Elci Pereira, Prefeito Municipal no período.
O Acórdão TC-048/2002 (fls.44/46) condenou o Senhor
Elci Pereira em multa pecuniária no valor equivalente a
1.500 (um mil e quinhentos) VRTE.
Infere-se da informação à fl. 51 que o trânsito em julgado
Diário Oficial de Contas

do acórdão supracitado consumou-se em 09/02/2006,
haja vista que restou precluso o prazo para apresentação
de recurso.
A multa imputada fora inscrita em Dívida Ativa (CDA nº
1314/2002 – fl.76) pela Secretaria de Estado da Fazenda.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
Em resposta ao Ofício do Ministério Público de Contas, a
Procuradoria-Geral do Estado informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 1314/2002 (fl.03
e 04) em observância ao instituto de 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 3246/2018 (fls. 91/93), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade, quanto ao senhor Elci Pereira, 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 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 sorteio de relatowww.tce.es.gov.br

ria dos grupos 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 artigo 385, parágrafo único do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente
atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,
para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/ título
executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do
processo, nos termos do artigo 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/
Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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responsabilidade de Elci Pereira, 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.

157/162), condenou o senhor Wanderley da Silva Santos
em multa pecuniária no valor correspondente a 1.000
(um mil) VRTE e imputou-lhe débito, em favor do erário
Municipal na quantia equivalente a 7.270,50 VRTE.

2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.

Infere-se da informação à fl. 217 que o trânsito em julgado consumou-se em 03/08/2009, haja vista que restou
precluso o prazo para apresentação de recurso.

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição

DECISÃO MONOCRÁTICA 01177/2018-6
PROCESSOS: 01399/2006-1, 02765/2004-7, 01592/20047
CLASSIFICAÇÃO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
UG: CMJM - CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
RELATOR: ELCY DE SOUZA
RECORRENTE: WANDERLEY DA SILVA SANTOS
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO – ACÓRDÃO TC-961/2005
PARCIALMENTE REFORMADO PELO ACÓRDÃO TC20/2009 – PLENÁRIO – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO/ RESPONSABIILIDADE – AO MPC
RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Wanderley da Silva Santos, Presidente da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro no
exercício de 2003.
O Acórdão TC-961/2005 – Plenário (Processo TC1592/2004 – fls. 219/224), parcialmente reformado pelo Acórdão TC-020/2009 (Processo TC-1399/2006 – fls.
Diário Oficial de Contas

A multa imputada fora inscrita em Dívida Ativa (Certidão
de Dívida Ativa nº 5888/2009), pela Secretaria de Estado
da Fazenda – SEFAZ, bem como o Executivo Municipal de
Jerônimo Monteiro ajuizou a Ação de Execução de Título executivo extrajudicial (Processo nº 029.10.000.094-1)
em face do responsável inadimplente, cujo objeto constitui a cobrança do débito instituído pelo acórdão supracitado.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
Em resposta ao Ofício do Ministério Público de Contas, a
Procuradoria-Geral do Estado informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial das CDA de nº 5888/2009
em observância ao instituto de prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de
monitoramento de execução.
Lado outro, nota-se às fls. 204 que o Executivo Municipal ajuizou a ação de nº 029.10.000.094-1 para a cobrança do débito de ressarcimento imposto pelo acórdão supracitado, encontrando-se, neste estágio, a satisfação do
crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público
de Contas.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
www.tce.es.gov.br

Parecer 3245/2018 (fls. 225/227), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Wanderley da Silva Santos,
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
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 sorteio de relatoria dos grupos 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
Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme artigo 385, parágrafo único do Regimento In-

Decisão Monocrática 01187/2018-1
Processo TC: 714/2006-7
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Rio Novo do Sul
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2º semestre de 2005
Responsável: José Luiz Ribeiro

qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – CÂMARA MUNICIPAL DE
RIO NOVO DO SUL – 2º SEMESTRE DE 2005 – ACÓRDÃO
TC 287/2006 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.

atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,

1 RELATÓRIO

terno desta Egrégia Corte.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a

para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/ título
executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do
processo, nos termos do artigo 331, II do RITCEES.
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 Wanderley da Silva Santos, 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.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição

Diário Oficial de Contas

Versam os presentes autos sobre o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º semestre de 2005 da Câmara Municipal
de Rio Novo do Sul, sob a responsabilidade do senhor José Luiz Ribeiro.
O Acórdão TC 287/2006 imputou ao senhor José Luiz Ribeiro multa pecuniária no valor correspondente a 1.000
VRTE.
Infere-se da informação à fl. 24 que o trânsito em julgado
do Acórdão supracitado consumou-se em 11/05/2006, haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação
de recurso.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa
– CDA nº 4337/2006 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.
www.tce.es.gov.br

82319731, PGE, anexo), informa sobre a inviabilidade do
protesto extrajudicial da CDA nº 4337/2006 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 2857/2018 (fls. 50/52), subscrito pelo Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento
dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto
ao senhor José Luiz Ribeiro, 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 proQuinta-feira, 19 de julho de 2018
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cedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.

Decisão Monocrática 01188/2018-4

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.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco

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 José Luiz Ribeiro, 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

Processo TC: 1645/2006-1

Assunto: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 1º bimestre de 2006
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO –
1º BIMESTRE DE 2006 – ACÓRDÃO TC 454/2006 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.

Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer 2960/2018 (fls. 42/44), subscrito pelo Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento
dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto
ao senhor Edson Henrique Pereira, devolvendo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do e-tcees.

1 RELATÓRIO

É o relatório.

Versam os presentes autos sobre o Relatório Resumido de
Execução Orçamentária referente ao 1º bimestre de 2006
da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, sob a responsabilidade do senhor Edson Henrique Pereira.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Responsável: Edson Henrique Pereira

O Acórdão TC 454/2006 imputou ao senhor Edson Henrique Pereira multa pecuniária no valor correspondente a
1.000 VRTE.
Infere-se da certidão à fl. 22 que o trânsito em julgado do
Acórdão supracitado consumou-se em 12/07/2006, haja
vista que restou precluso o prazo para a apresentação de
recurso.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa –
CDA nº 7015/2006, 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 Mi-
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nistério Público de Contas (fls. 03/04, Processo n. 82102724,
PGE, anexo), informa sobre a inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº 7015/2006 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a
persistência deste processo de monitoramento de execução.

www.tce.es.gov.br

Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo
mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL – TCEES
10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os
processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria
dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento
Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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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.

Decisão Monocrática 01189/2018-9
Processo TC: 2745/2016
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Assunto: Tomada de Contas Especial
Período: 2010 a 2016

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.

Responsáveis: Espólio de Edinália Silva de Almeida, nas
seguintes pessoas:

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.

Janaína Silva de Almeida

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 Henrique Pereira, 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

Diário Oficial de Contas

José Ávila de Almeida
Fábio Silva de Almeida
Juliana Silva de Almeida Ziviani
Advogado: Vitor Vicente Guanandy – OAB/ES nº 21.789
Trata-se de processo de Tomada de Contas Especial
convertida de fiscalização representação - Decisão TC
3560/2017 Primeira Câmara - encaminhada protocolizada em 18/04/2016 pelos vereadores senhores Roberto
Vieira de Jesus, Rogério Moura de Oliveira, Conrado dos
Santos Mendes, em face do senhor Antonio Wilson Fiorot, então Prefeito Municipal de Pedro Canário.
Por meio da decisão em comento, foram citados os responsáveis para apresentação de justificativas quanto aos
itens com indícios de irregularidade, entre os citados,
encontrava-se a senhora Edinália Silva de Almeida. Considerando a posterior informação de falecimento da responsável (certidão de óbito da Óbito juntada aos autos
fl. 365), e considerando que a suposta irregularidade pela qual a senhora Edinália Silva de Almeida haveria de
responder enseja dano ao Erário, foi disparada a Decisão
Monocrática nº 1988/2017 para citação do espólio nas
pessoas de seus herdeiros, que foram notificados por
www.tce.es.gov.br

meio dos Termos de Citação nºs 2395/2017, 2397/2017,
2398/2017 e 2399/2017.
Em protocolos de nºs 7332/2018 e 7333/2018 a senhora Juliana Silva de Almeida Ziviani e os demais herdeiros da senhora Edinália Silva de Almeida solicitam prorrogação de prazo para apresentação de suas justificativas, pois segundo alegam, desconheciam até o momento da citação os elementos dos autos, por serem substitutos processuais e que em posse da documentação relativa ao processo em questão, estariam com dificuldade para analisar todos os documentos ali constantes por
tratar-se de extenso material – 5 volumes.
Apesar da solicitação de prorrogação de prazo requerida, o patrono dos herdeiros encaminhou as justificativas
- protocolo nº 7520/2018 -, que segundo afirma, são parciais em relação ao item questionado na citação destinada ao espólio. Tal documentação foi devidamente juntada aos autos - peça 126 dos autos.
O pleito de prorrogação de prazo para apresentação de
justificativas dos requerentes não encontra amparo legal
ou regimental, visto que são peremptórios os prazos para apresentação de defesa, tal como como para interposição de recursos ou pedido de revisão, excetuadas as hipóteses de justa causa prevista no art. 223 do CPC.
Segundo o Código de Processo Civil, reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que
a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
Não se tem na motivação posta pelos requerentes a demonstração de nenhum evento imprevisto, alheio à sua
vontade, que o tenha impediu de praticar o ato por si ou
por seu mandatário.
Não obstante, registro que os requerentes dispõem do
Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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direito de solicitação de sustentação oral, quando do julgamento do processo, momento em que poderão pleite-

Decisão Monocrática 01190/2018-1
Processo TC: 3891/2015-1

ar a admissão nos autos de documentos novos que, por-

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Agua Doce do Norte

ventura, venham subsidiar sua defesa.

Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador

Desta forma, DECIDO:

Exercício: 2014

1 Por NEGAR a prorrogação de prazo pleiteada, ficando

Responsáveis: Adilson Silvério da Cunha Período: 01/01 a
07/07/2014

os responsáveis, senhores José Ávila de Almeida, Fábio
Silva de Almeida, Juliana Silva de Almeida Ziviani e Janaína Silva de Almeida cientes desta decisão por meio da

Antônio Jose Garcia Período: 08/07 a 07/08/2014
Jailton Soares Ribeiro Período: 08/08 a 31/12/2014

sua publicação no Diário Oficial de Contas.

Procuradores: Denilson Louback da Conceição - OAB/ES
13.274

2 Sejam os responsáveis notificados de que poderão

Filipe Kolhs – OAB/ES 18.667

exercer sua defesa por todos os meios em direito ad-

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
dos responsáveis pela gestão da Prefeitura Municipal de
Agua Doce do Norte, referente ao exercício de 2014.

mitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação
oral, nos termos do disposto no art. 327 da Resolução
nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de
8 de março de 2012 e regulamentado pela Resolução TC
nº 262, de 13 de agosto de 2013.
À Segex para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Diário Oficial de Contas

Os autos estão munidos do Relatório Técnico Contábil
117/2016, Instrução Técnica Inicial 781/2016 que teve a
propositura de citação do responsável para apresentação
de razões de defesa, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 1173/2016.
Em atenção aos referidos Termos, os citados apresentaram
suas defesas (Protocolos 14120/2017-4, 16808/2017-6 e
16806/2017-7) tendo sido o processo encaminhado a área
técnica para análise conclusiva, procedida na Instrução Técnica Conclusiva 5241/2017, seguida do Parecer Ministerial
576/2018 da lavra do Procurador de Contas Luciano Vieira.
Vieram–me os autos para elaboração de voto, momento
em que verifiquei questão preliminar referente à capacidade postulatória do senhor Leonardo Lopes Pimenta – OAB/
RJ 144.941, subscritor da peça de defesa do senhor Jailton
www.tce.es.gov.br

Soares Ribeiro, vez que não consta nos autos o instrumento procuratório.
Com fins de se evitar futura alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, em atenção aos princípios do
contraditório e da ampla defesa e em obediência ao disposto no § 2° do art. 292 do RITCEES, decidi por notificar o senhor Jailton Soares Ribeiro para ratificar os termos da defesa ou apresentar instrumento procuratório.
Considerando o exposto, decidi pela notificação do senhor
Jailton Soares Ribeiro para ratificar os termos da defesa ou
juntar instrumento de procuração ao advogado Leonardo
Lopes Pimenta – OAB/RJ 144.941, no prazo de 10 (dez) dias,
para regularização da constituição, e como condição para
que este receba notificações desta Corte de Contas, sob pena de aplicação do §2° do art. 292 do RITCEES.
Em resposta ao Termo de Notificação 197/2018 o Sr. Jailton
Soares Ribeiro protocolou a Petição Intercorrente 917/2018
apresentado instrumento procuratório ao advogado Dr. Filipe Kohls – OAB/ES 18.667, solicitando abertura de prazo para juntada de resposta.
Protocolou, ainda, a Petição Intercorrente 991/2018, subscrita pela Dra. Sara Mendonça Santos Costa, pessoa estranha aos autos, informando que solicitou documentação junto à Prefeitura de Água Doce do Norte para realizar sua defesa, anexando requerimento de 24 de maio de 2018.
Constato que a procuração ora juntada aos autos confere
mandado a procurador distinto do Sr. Leonardo Lopes Pimenta – OAB/RJ 144.941, por esta razão subsiste o defeito
de representação do Sr. Jailton Soares Ribeiro em sua defesa, vez que o expediente que fez juntar a título de justificativas está firmado tão somente pelo Sr. Leonardo Lopes Pimenta – OAB/RJ 144.941, o qual não possui procuração nos
autos.
Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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Indefiro, ainda, a reabertura de prazo para defesa requerida pelo Sr. Jailton Soares Ribeiro visto que já lhe foi concedido 30 dias para apresentar justificativas em relação aos indícios de irregularidade apontados na Instrução Técnica Inicial
781/2016, conforme Termo de Citação 01298/2017 na forma da Decisão Monocrática 1173/2017.
O Termo de Citação foi recebido por mãos próprias em 05
de setembro de 2017, de cujo termo foi juntado autos na
data de 12/09/2017, e que o não comparecimento no prazo legal demonstra inércia processual configurando revelia,
não restando neste estágio procedimental mais prazo para
apresentar novas defesas.
Informo, outrossim, que em sede de defesa oral pode-se
apresentar documentos novos para análise técnica, na forma do artigo 328 do RITCEES.
Por todo exposto DECIDO:
1 - pela NOTIFICAÇÃO do senhor Jailton Soares Ribeiro para que ele ou seu patrono Filipe Kohls – OAB/ES 18.667 ratifique os termos da defesa apresentada ou para que junte
o instrumento de procuração ao advogado Leonardo Lopes
Pimenta – OAB/RJ 144.941, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS,
para regularização da representação à época da apresentação das justificativas, sob pena serem tidos como inexistentes os atos praticados pelo procurador.
2 - pela NOTIFICAÇÃO do senhor Jailton Soares Ribeiro do
indeferimento da reabertura de prazo para defesa.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, nos retornem os autos.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 01191/2018-6
Processo TC: 4024/2004-2
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Assunto: Prestação de Contas Bimestral

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – 3º BIMESTRE DE
2004 – ACÓRDÃO TC 704/2004 – ARQUIVAR SEM BAIXA
DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.

Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer 2961/2018 (fls. 40/42), subscrito pelo Excelentíssimo 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.

1 RELATÓRIO

É o relatório.

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Bimestral referente ao 3º bimestre de 2004 da Prefeitura
Municipal de Divino de São Lourenço, sob a responsabilidade do senhor Edson Dutra Teixeira.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Exercício: 3º bimestre de 2004
Responsável: Edson Dutra Teixeira

O Acórdão TC 704/2004 imputou ao senhor Edson Dutra
Teixeira multa pecuniária no valor equivalente a 1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 21 que o trânsito em julgado do Acórdão supracitado consumou-se em 04/10/2004,
haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa –
CDA nº 11711/2004, 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
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do Ministério Público de Contas (fls. 03/04, Processo n.
82104085, PGE, anexo), informa sobre a inviabilidade do
protesto extrajudicial da CDA nº 11711/2004 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.

www.tce.es.gov.br

Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento
Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o Relator permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a
pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL –
TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para
deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me
decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do proQuinta-feira, 19 de julho de 2018
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cedimento 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 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

Diário Oficial de Contas

Decisão em Protocolo 00259/2018-9

Decisão Monocrática 01192/2018-1

Protocolo (s): 07893/2018-5

Processo TC: 4120/2011-1

Assunto: Resposta de citação/notificação/diligência/ofício

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco

Criação: 18/07/2018 13:50

Assunto: Recurso de Revisão

Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner

Exercício: 2004

Trata o expediente de protocolizado nesta Corte de Contas sob o número 7893/2018-5 de petição interposta pelo Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, onde apresenta sua resposta/justificativa ao Termo de Citação 244/2018, constante do processo TC 8749/2017-1.

RECURSO DE REVISÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO – ACÓRDÃO TC 475/2008 –
ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE
– RETORNAR AO MPEC.

Através do Despacho 28864/2018-2, a Secretaria Geral
das Sessões informou que os documentos foram interpostos após o vencimento do prazo, e que já foi juntado
ao processo e analisado pela área técnica, o protocolo
4768/2018-9, com documentação idêntica à do presente expediente.

Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto por Edson Henrique Pereira na qualidade de ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco no
exercício de 2004.

Ante o exposto, tendo em vista que a documentação é
extemporânea e que o momento processual é inoportuno para juntada de novos documentos, observando o
que dispõe o §2º do art. 322 e o caput do art. 328 ambos
do Regimento Interno do TCE, bem como o art. 61 da Lei
Orgânica desta Egrégia Corte de Contas, deixo de receber a documentação, e determino a publicação da presente Decisão no Diário Oficial de Contas a fim de cientificar ao Interessado.
Em, 18 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

www.tce.es.gov.br

Responsável: Edson Henrique Pereira

1 RELATÓRIO

O Acórdão TC 475/2008 condenou o senhor Edson Henrique Pereira em multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 VRTE, e imputou-lhe débito, em favor do erário
municipal, na quantia equivalente a 35.671,29 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 61 que o trânsito em julgado
consumou-se em 28/01/2013, haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº
3522/2011) pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, que deu ensejo à Ação de Execução Fiscal N.
008.08.001.201-9, ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado, bem como o Executivo Municipal de Barra de São
Francisco ajuizou a Ação de Execução (Processo nº 510552.2011.8.08.0008) em face do responsável inadimplente,
cujo objeto constitui a cobrança do débito instituído pelo
Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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acórdão supracitado
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas
para fins de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer 2811/2018 (fls. 93/95), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade
quanto ao senhor Edson Henrique Pereira, 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 coDiário Oficial de Contas

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

www.tce.es.gov.br

Decisão Monocrática 01193/2018-5
Processo TC: 4298/2007-6
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vitória
Assunto: Recurso de Reconsideração
Exercício: 2005
Responsável: Kleber Perini Frizzera
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC-252/2007 PARCIALMENTE REFORMADO PELO ACÓRDÃO TC 296/2017 – ARQUIVAR SEM BAIXA DO DÉBITO/
RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração, interposto pelos ex-gestores João Carlos Coser,
Prefeito do Município de Vitória; Ana Maria Petroneto
Serpa, Secretária Municipal de Ação Social, Trabalho e
Geração de Renda; Antônio Tarcísio Correia de Mello,
Secretário Municipal de Meio Ambiente; Guilherme Filgueiras de Carvalho, Secretário Municipal de Esportes;
José Carlos Alves Freitas, Secretário Municipal de Administração; José Luiz Capelini Carminati, Secretário Chefe
do Gabinete do Prefeito; Kleber Perini Frizzera, Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade; Luiz Carlos Reblin, Secretário Municipal da Saúde; Maria Helena Costa Signorelli, Secretária Municipal de Cultura; Nildete Virgínia Turra Ferreira, Secretária Municipal de Cidadania e Direitos Humanos e Sandro Roberto Rocha,
Secretário Municipal de Comunicação Social, objetivando tornar insubsistente o Acórdão TC-252/2007, prolatado às folhas fls. 1989/2004, dos autos do Processo TC
nº 3896/2005, em apenso, que julgou irregular os atos
de gestão, referente ao exercício de 2005, apenando-os
Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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com multas pecuniárias e imputação de ressarcimento
ao erário municipal, nas importâncias ali individualizadas, em face dos apontes de irregularidades constantes
da Instrução Técnica Conclusiva nº 088/2006, acostada
às fls. 1.738/1.898 daqueles autos.
O Acórdão TC 252/2007 foi parcialmente reformado pelo Acórdão TC 296/2017 de folhas 311-327 dos presentes
autos, que reconheceu a prescrição das multas aplicadas aos responsáveis e manteve o ressarcimento ao senhor Kléber Perini Frizzera, na quantia correspondente a
5.582,4982 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 335 que o trânsito em
julgado do Acórdão supracitado consumou-se em
10/07/2017.
Não havendo o pagamento do débito, o Ministério Público Especial de Contas oficiou ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Vitória – Ofício nº 1856/2017 de folhas 344-345, onde solicitou a cobrança, já que o ressarcimento em comento é devido ao erário do município e
encaminhou o Termo de Atualização do Débito de Valores nº 140/2017.
Em resposta, o município enviou a este Tribunal o Ofício PGM/GAB nº 742/2018, por meio do qual informou a inscrição do responsável em dívida ativa e, diante da ausência de pagamento, a promoção da execução
do crédito consubstanciado na CDA nº 3413/2018 pela via judicial, dando origem ao processo nº 500115637.2018.8.08.0024.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
Às folhas 394-396, o Ministério Público de Contas proDiário Oficial de Contas

nuncia-se por meio do Parecer 2875/2018, subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo
pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Kleber Perini Frizzera,
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
www.tce.es.gov.br

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 do senhor Kleber Perini Frizzera, 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

Quinta-feira, 19 de julho de 2018
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Decisão Monocrática 01194/2018-1
Processo TC: 4386/2003-3
Jurisdicionado: Secretaria de Administração de Vitória
Assunto: Recurso de Reconsideração
Exercício: 2001
Responsáveis: Carlos Oliveira Galvêas
Altamiro Enésio Scopel
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE VITÓRIA – EXERCÍCIO DE 2001 –
ACÓRDÃO TC 114/2005 REITERADO PELOS ACÓRDÃOS
TC 668/2006 E 367/2009 – ACÓRDÃO TC 258/2003 REITERADO PELO ACÓRDÃO TC 949/2005 – QUITAÇÃO A
CARLOS OLIVEIRA GALVÊAS – ARQUIVAR SEM BAIXA
DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE DE ALTAMIRO ENÉSIO
SCOPEL – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Altamiro Enésio Scopel na
qualidade de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração de Vitória no exercício de 2001.
O Acórdão 114/2005, reiterado pelos Acórdãos TC
668/2006 e 367/2009, condenou o senhor Carlos Oliveira Galvêas em multa pecuniária no valor equivalente a
1.000 VRTE e imputou-lhe débito, de ressarcimento ao
erário municipal, na quantia correspondente a 1.809,77
VRTE.
Lado outro, o Acórdão TC 258/2003, reiterado pelo
Acórdão TC 949/2005, infligiu a Altamiro Enésio Scopel
multa pecuniária no montante equivalente a 3.500 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 132 que o trânsito em julgaDiário Oficial de Contas

do dos Acórdão TC 668/2006, 367/2009 e 949/2005 consumou-se em 28/09/2006, 31/08/2009 e 06/09/2006,
respectivamente, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
As multas imputadas aos responsáveis foram inscritas
em Dívida Ativa (CDA nº 5248/2007 e 2358/2006, respectivamente), pela Secretaria de Estado da Fazenda –
SEFAZ, sendo que esta última deu ensejo a Ação de Execução Fiscal N. 024.07.021083-6, ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado, bem como o Executivo Municipal de Vitória ajuizou a Ação de Execução (Processo nº
024.080.085.764[9]) em face do responsável Carlos Oliveira Galvêas, cujo objeto constitui a cobrança do débito
instituído pelo Acórdão TC-114/2005.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
Verifica-se às fls. 122 e 140 do Processo TC 1520/2005,
que a Procuradoria Geral do Estado e o Executivo Municipal ajuizaram as ações de nº 024.07.021083 e n°
024.080.085764 para a cobrança da multa aplicada a Altamiro Enésio Scopel e do débito de ressarcimento imputado a Carlos Oliveira Galvêas, valores decorrentes da
condenação imposta pelos acórdãos condenatórios supracitados, encontrando-se, neste estágio, a satisfação
do crédito na pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável pelo órgão do Ministério Público de Contas.
A Secretaria Geral do Ministério Público de Contas expediu o Termo de Verificação nº 55/2018 (fls. 138/140)
que certifica o recolhimento a menor, correspondente a
0,0054 VRTE, em relação ao valor da multa aplicada ao
senhor Carlos Oliveira Galvêas.
www.tce.es.gov.br

O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, pugnou
pela expedição da devida quitação ao senhor Carlos Oliveira Galvêas (Parecer do Ministério Público de Contas 2959/2018 – fls. 143/145), tendo em vista que existe uma grande proximidade entre o efetivamente cumprido e o previsto no v. acórdão condenatório, remanescendo débito desprezível, a ponto de ensejar a cobrança
complementar.
Ademais, o Parquet de Contas, pugna pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade
quanto ao senhor Altamiro Enésio Scopel, 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 resQuinta-feira, 19 de julho de 2018
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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.
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.

informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.

multa prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.

3 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.

1.3. Advertir o gestor de que:

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01197/2018-3
Processo TC: 8468/2017-5

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.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Nova Venécia

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

Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de
Execução Orçamentária- RREO da Prefeitura Municipal
de Nova Venécia, referente ao 4º bimestre de 2017, sob
a responsabilidade do senhor Mário Sérgio Lubiana.

3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
Dar quitação ao senhor Carlos Oliveira Galvêas, nos termos do art. 148 da Lei Complementar 621/2012;
2 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade do senhor Altamiro Enésio Scopel,
ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser
requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
Diário Oficial de Contas

Assunto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO
Período: 4º bimestre de 2017
Responsável: Mário Sérgio Lubiana – Prefeito Municipal

A Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial
1369/2017, por meio da qual sugeriu a emissão do Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista o
não cumprimento da meta fiscal estabelecida para o 4º
bimestre de 2017, conforme disposto no art. 59 da Lei
Complementar nº 101/2000 (LRF).
Tal opinamento foi acolhido no Voto 6833/2017 e na Decisão 4558/2017 Primeira Câmara.
Determinou-se, ainda, ao gestor:
1.2. Determinar ao gestor que, no prazo improrrogável de 30 dias, execute as providências previstas nos art.
9º da Lei Complementar Federal 101/2000, sob pena de
www.tce.es.gov.br

1.3.1 O não atendimento desta determinação pode configurar infração administrativa e implicará sanção de
multa de 30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, conforme disposição
do art. 5º, inciso III c/c § 1º da Lei 10.028/2000, e inciso
IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012,
cujas aplicações são de competência deste Tribunal.
1.3.2 Omitir-se em ato de sua competência pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de mandato”, em julgamento proferido pela Câmara
dos Vereadores, conforme disposição contida no art. 4º,
inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/1967.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de Controle de Documentos (Despacho
31427/2018) e pela Secretaria Geral das Sessões (Despacho 32087/2018), o prazo para cumprimento da Decisão 4558/2017 Primeira Câmara venceu em 25/05/2018
sem que o responsável juntasse aos autos qualquer documento.
Desta forma, DECIDO:
Pela CITAÇÃO do senhor Mário Sérgio Lubiana, para
que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS IMPRORROGÁVEIS, apresente as justificativas que julgar pertinentes
face ao não atendimento à Decisão 4558/2017 Primeira Câmara;
Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Mário Sérgio Lubiana, para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS IMPRORROGÁVEIS, encaminhe a esta Corte de Contas informações e
documentos que demonstrem que providências e meQuinta-feira, 19 de julho de 2018
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didas saneadoras foram tomadas pelo Executivo Municipal para cumprimento das determinações constantes da
Decisão 4558/2017 Primeira Câmara, alertando-o quanto às consequências do descumprimento desta Decisão,
em especial quanto à sanção de multa prevista no art.
135, inc. IV e § 1º da Lei Complementar 621/2012.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01196/2018-9
Processo TC: 5782/2015-1
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Divino de
São Lourenço
Assunto: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 1º bimestre de 2015
Responsável: Aurecil Gonçalves Muruci
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – 1º BIMESTRE DE 2015 – ACÓRDÃO TC 1589/2015 PRIMEIRA
CÂMARA – 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 2015 do Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço, sob
a responsabilidade do senhor Aurecil Gonçalves Muruci.
Diário Oficial de Contas

O Acórdão TC 1589/2015 Primeira Câmara imputou ao
senhor Aurecil Gonçalves Muruci multa pecuniária no
valor de R$ 2.000,00.
Infere-se da informação à fl. 95 que o trânsito em julgado
do Acórdão supracitado consumou-se em 11/02/2016,
haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa – CDA nº 6044/2016, 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.
Observa-se à fl. 03 do Processo 82103682 PGE em anexo
que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA nº
6044/2016 junto ao Cartório do 1° Ofício de Guaçuí, em
23/08/2017, a qual se refere à multa pecuniária imposta
pelo Acórdão TC 1589/2015 Primeira Câmara, fixada em
R$ 2.000,00, é dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução fiscal.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 2544/2018 (fls. 106/108), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo
arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Aurecil Gonçalves Muruci,
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 Regimenwww.tce.es.gov.br

to 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, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
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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 Aurecil Gonçalves Muruci, 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

Exercício: 2017
Responsáveis: Wilton Minarini de Souza Filho
Presidente da Câmara de Baixo Guandu
Alexandre Bastos Rodrigues
Presidente da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim
Angelo Cesar Lucas
Presidente da Câmara de Cariacica
Warlen Cesar Bortoli
Presidente da Câmara de Castelo
Jose Carlos Barreto Rangel
Presidente da Câmara de Divino de São Lourenço
Rogerio Cezar
Presidente da Câmara de Iúna
Willian de Souza Duarte
Presidente da Câmara de Marataízes

Decisão Monocrática 01198/2018-8

Gedelias de Souza

Processo TC: 9318/2017-6

Presidente da Câmara de Muniz Freire

Jurisdicionados: Câmara Municipal de Baixo Guandu

Angelo Guarconi Junior

Câmara Municipal de Cariacica

Prefeito do Município de Mimoso do Sul

Câmara Municipal de Castelo

Versam os presentes autos sobre Auditoria de Conformidade realizada nas Prefeituras e Câmaras Municipais, no
período compreendido entre 01/08/2017 e 29/11/2017.
O objetivo foi avaliar a transparência ativa e os Portais de
Transparência das Prefeituras e Câmaras Municipais do
Estado do Espírito Santo.

Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Câmara Municipal de Divino de São Lourenço
Câmara Municipal de Iúna
Câmara Municipal de Marataízes
Câmara Municipal de Muniz Freire
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul.
Assunto: Fiscalização Auditoria
Diário Oficial de Contas

A análise técnica foi formalizada no Relatório de Auditoria 47/2017, o qual registrou que 09 (nove) jurisdicionados encontravam-se descumprindo o art. 8º, §4º, da Lei
12.527/2011, que exige a divulgação, em tempo real, de
www.tce.es.gov.br

informações relativas à execução orçamentária e financeira (Achado de Auditoria A1).
Tal indicativo de irregularidade foi apontado na Instrução Técnica Inicial 1643/2017, com sugestão de citação
aos responsáveis para apresentação de razões de defesa e fornecimento, a cada responsável, da mídia digital
contendo o respectivo vídeo onde se encontra a evidência do achado, cujos arquivos se encontram sob a guarda do NTI, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
10/2018.
Devidamente citados, diversos responsáveis apresentaram razões de defesa e documentos.
Dentre os citados, encontram-se os senhores José Carlos Barreto Rangel (Certidão 708/2018) e Rogério Cézar
(Certidão 689/2018), exaradas pelo Núcleo de Controle
de Documentos.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
30275/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 32289/2018, o prazo para apresentação de justificativas venceu em 16/04/2018, sem que os senhores José Carlos Barreto Rangel e Rogério Cézar juntassem aos
autos qualquer esclarecimento.
Diante do exposto, verifica-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante aos senhores José Carlos Barreto Rangel e
Rogério Cézar, os quais não compareceram aos autos no
prazo legal, demonstrando inércia processual e, por conseguinte, restando configurada a revelia.
Desta forma, DECIDO pela declaração de revelia dos senhores José Carlos Barreto Rangel e Rogério Cézar, com
fulcro no art. 65, da Lei Complementar 621/2012 c/c o
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art. 361 da Resolução TC nº 261/2013.

sável, cujo objeto constitui a cobrança do débito e da multa
instituídos pelo v. acórdão condenatório.

cedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.

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 01199/2018-2

Exercício: 1994

Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer 2990/2018 (fls. 263/265), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade
quanto ao senhor José Campos Faria, devolvendo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os
devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.

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.

Responsável: José Campos Faria

É o relatório.

RECURSO DE REVISÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – EXERCÍCIO DE 1994 – ACÓRDÃO
TC 139/96 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.

2 FUNDAMENTAÇÃO

À SEGEX para os impulsos necessários.

Processo TC: 1091/1997-1
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Assunto: Recurso de Revisão

1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Revisão interposto pelo senhor José Campos Faria na qualidade de Prefeito Municipal de Divino de São Lourenço no exercício de
1994.
O Acórdão 139/96 condenou o senhor José Campos Faria
em multa pecuniária no valor equivalente a 300 UFIR e imputou-lhe débito, de ressarcimento ao erário municipal, no
valor de R$ 45.877,27.
Infere-se da informação à fl. 261 que o trânsito consumou-se em 19/11/1996, haja vista que restou precluso o prazo
para a apresentação de recurso.
O Ministério Público Estadual ajuizou Ação de Execução
por Quantia Certa (020.05.000819-0) em face do responDiário Oficial de Contas

Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como a pela
Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu
os processos com trânsito em julgado até a publicação da
referida emenda regimental conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019,
delegando-se aos relatores competência para deliberação
monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos
presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do prowww.tce.es.gov.br

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-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente
atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,
para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do
processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
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 do senhor José Campos Faria, 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
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Decisão Monocrática 01200/2018-1
Processo TC: 1641/2006-3
Jurisdicionado: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos de Barra de São Francisco
Assunto: Recurso de Revisão
Exercício: 2004
Responsável: Edinéia Sodré Pereira
RECURSO DE REVISÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC534/2004 MANTIDO PELO ACÓRDÃO TC 204/2006 – ARQUIVAR SEM BAIXA DO DÉBITO/ RESPONSABILIDADE –
RETORNAR AO MPEC
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Revisão interposto pela ex-gestora do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Barra de São Francisco, senhora
Edinéia Sodré Pereira, objetivando a reforma do Acórdão TC-204/2006, proferido no Processo TC 3795/2004
que cuida de Recurso de Reconsideração, em apenso,
que negou provimento ao Recurso de Reconsideração –
Acórdão TC 534/2004.
O acórdão recorrido imputou à interessada multa de
1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 133 que o trânsito em
julgado do Acórdão supracitado consumou-se em
05/06/2006.
Não havendo o pagamento do débito, foi realizada a inscrição em Dívida Ativa da responsável, sob o
nº12980/2007.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
Diário Oficial de Contas

cobrança do v. acórdão condenatório.
À folhas 142-144 o Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio do Parecer 2815/2018, subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo
pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto à senhora Edinéia Sodré Pereira,
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
matéria, portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.

to de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do 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 da senhora Edinéia Sodré Pereira, 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

Logo, não há razões para a continuidade do procedimenwww.tce.es.gov.br
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Decisão em Protocolo 00262/2018-1
Protocolo(s): 10081/2018-9
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 18/07/2018 15:53
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de cópias do Processo TC 3400/2013-5, formulado pela interessada TEREZA ELIZA DOS SANTOS PIOL, por intermédio de seu advogado ALOIR ZAMPROGNO FILHO, OAB/
ES 11.169.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido
de vista para eventuais cópias do Processo TC 3400/20135, cujas despesas deverão ser suportadas pelo Interessada, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário
Oficial de Contas a fim de cientificar a Interessada, que
deverá comparecer junto ao Núcleo de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia desta Decisão a
fim de que seja viabilizada a vista dos autos para cópia,
na forma regimental.
Após, encaminhe o presente expediente ao NCD para que
proceda a juntada aos autos do Processo TC 3400/20135, devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em, 18 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Diário Oficial de Contas
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SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

Atos da Secretaria Geral das Sessões
EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO: TC-2739/2016-8

À Secretaria Geral das Sessões – SGS compete:

ASSUNTO: Tomada de Contas Especial

- Secretariar as sessões do Plenário e assessorar o
Presidente, os Conselheiros, os Auditores e o Ministério Público junto ao Tribunal durante as reuniões, e em decorrência destas adotar todas as medidas necessárias ao funcionamento do Plenário;

PARTES: Kepler Alexandro Reis Júnior e outros

- Zelar pela organização, divulgação e publicação dos
atos que lhe são pertinentes;
- Providenciar a redação dos acórdãos, pareceres e
decisões;
- Organizar e promover a publicação da súmula de
jurisprudência;
- Disponibilizar para consulta nos sistemas de informática e no sítio eletrônico do Tribunal os acórdãos e pareceres na íntegra, após sua leitura em
sessão, assim como as manifestações técnicas e
pareceres do Ministério Público junto ao Tribunal;
- Certificar o trânsito em julgado das decisões;
- Organizar, manter e divulgar os cadastros e registros previstos neste Regimento;
- Proceder à juntada de avisos de recebimento e contrafés relativos aos processos de sua competência.

Telefone: (27) 3334-7677

Diário Oficial de Contas

Fica o(a) Senhor(a) Kepler Alexandro Reis Júnior, Responsável nos autos em epígrafe, CITADO(A) para que, conforme a Decisão 04278/2017-1, que trata de Tomada de Contas Especial, no prazo de 30 (trinta) dias apresente alegações de defesa, bem como documentos que entender necessários e/ou recolha a importância devida em razão dos
achados de auditoria apontados no Relatório de Auditoria
nº. 00012/2016-1.

a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido
processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
e) A resposta à citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na
Instrução Normativa TC 35/2015.
Registramos que os autos se encontram na Secretaria Geral das Sessões.
Vitória, 18 de julho de 2018.
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário Geral das Sessões
(por delegação – Portaria nº 021/2011)

Fica o (a) responsável advertido(a) de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao
processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico
do TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento
Interno deste Tribunal;
d) poderá a responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de
sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327
do Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo
www.tce.es.gov.br
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