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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 302-P, DE 23 DE JULHO DE 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.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,

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;

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

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.

RESOLVE:
exonerar, a pedido, ALTAMIR PAULO DA SILVA, matrícula 16982, do cargo em comissão de adjunto operativo, a
contar de 1/8/2018.

PORTARIA 303-P, DE 23 DE JULHO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
nomear MARINA MUNIZ SANTOS, para exercer o cargo
em comissão de adjunto operativo, a contar de 1/8/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Contrato nº 17/2015

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

Processo TC-7915/2015-9
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
017/2015, cujo objeto versa sobre a prestação de serviços
de fornecimento e gerenciamento de Auxílio-Alimentação,
por meio de Cartão Eletrônico/Magnético com chip de segurança e senha individual, para recarga mensal, destinado
a aquisição de gêneros alimentícios para um número estimado de 540 (quinhentos e quarenta) servidores/membros
ativos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
VIGÊNCIA: Prorrogado em 12 (doze) meses, a partir de 10
de setembro de 2018.
Vitória/ES, 11 de julho de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
Resumo do Contrato nº 027/2017
Processo TC- 3632/2017-3
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Instituto Negócios Públicos do Brasil –
Estudos e Pesquisas na Administração Pública – INP –
LTDA-ME
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato
nº 027/2017, que versa sobre a contratação de empresa para disponibilização de sistema de gerenciamento de
contratos administrativos – ContratosGov.
VIGÊNCIA: Prorrogado em 12 (doze) meses, a partir de
03 de agosto de 2018.
Vitória/ES, 20 de julho de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

CONTRATADA: Policard Systems e Serviços S/A.
Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br
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Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA 01182/2018-7

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 TC: 5530/2018

atos praticados pelo Dr. Cassyus de Souza Sesse (OAB/
ES 27.339) com o consequente não conhecimento dos
Declaratórios, consoante inteligência do disposto no art.
397, III, do RITCEES.
Em 17 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: DOUGLAS MARCHIORI RODRIGUES
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Douglas Marchiori Rodrigues em face do Acórdão TC
00266/2018-9, prolatado pelo colegiado da Corte nos
autos do Processo TC 6979/2014, no qual se deliberou
pela irregularidade das contas do ora embargante, com
imputação de sanção de multa pecuniária, no valor equivalente a 500 VRTE, além de ressarcimento ao erário do
valor equivalente a 321,7436 VRTE, em razão da manutenção da irregularidade atinente a recebimento de diárias sem comprovação de comparecimento em reunião/
evento e recebimento a maior de diárias .
No entanto, conforme identificado pela área técnica na
Manifestação Técnica n.º 00599/2018-1, a petição recursal apresentadas pelo Dr. Cassyus de Souza Sesse, advogado devidamente inscrito na OAB/ES sob o n.º 27.339,
encontra-se desacompanhada de instrumento procuratório.
Por esse motivo, observando o disposto nos artigos 53
da Lei Complementar n.º 621/2012 e 292, caput e §§ 1º
e 2º, do RITCEES, DECIDO pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Douglas Marchiori Rodrigues, para que, no prazo de 10 dias,
promova a juntada do instrumento procuratório outorgado ao signatário dos presentes Embargos de Declaração, sob pena de serem tidos como inexistentes os
www.tce.es.gov.br

Decisão Monocrática 01195/2018-4
Processos: 02810/2014-6, 10495/2016-1, 01668/2013-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2013
UG: PMBJN - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável:UBALDO MARTINS DE SOUZA
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE PREFEITO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
DO NORTE – EXERCÍCIO DE 2013 – JULGAMENTO PELO
PODER LEGISLATIVO LOCAL – ARQUIVAMENTO.
I RELATÓRIO
Tratam os autos de prestação de contas anual do prefeito de Bom Jesus do Norte referente ao exercício de
2013, cujo responsável foi o senhor Ubaldo Martins de
Souza e no qual este Tribunal emitiu o Parecer Prévio TC
00033/2016-2 – Primeira Câmara, recomendando ao Legislativo local a rejeição das contas.
Tendo sido promovido o julgamento das contas pela Câmara Municipal de Vereadores, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas emitiu o Parecer 03128/2018-6
Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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em atendimento ao disposto no art. 131, §1º, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno
do Tribunal de Contas), pronunciando-se pelo arquivamento do feito, nos seguintes termos:
[...]
De posse dos documentos necessários à apreciação
técnica das contas anuais da Prefeitura Municipal de
Bom Jesus do Norte, exercício 2013, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no bojo do Processo TC 2810/2014, por intermédio do Parecer Prévio TC
33/2016 – Primeira Câmara (fls. 418/443), recomendou
ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas sob a
responsabilidade do senhor Ubaldo Martins de Souza.
Por sua vez, a Câmara Municipal realizou o julgamento de caráter político e, posteriormente, procedeu a remessa da documentação comprobatória a este Tribunal
de Contas, com vistas ao cumprimento do disposto no
art. 79, da Lei Complementar nº 621/2012 e art. 131 do
Regimento Interno.
Por meio dos documentos anexados (fls. 470/479) é possível constatar o atendimento às normas mencionadas
acima.
Destarte, ante ausência de impropriedades, pugna-se pelo ARQUIVAMENTO dos autos, à luz do art. 131,
§1º, inciso I, do Regimento Interno, oferecendo ciência
da providência final adotada por esta Corte ao chefe do
Executivo Municipal, assim como à Presidência do Legislativo Municipal de Bom Jesus do Norte, uma vez que a
deliberação do Parlamento Municipal se encontra consonante com a legislação aplicável à matéria.
[...]
II FUNDAMENTOS
Diário Oficial de Contas

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

MENTO do feito.
Antes do derradeiro arquivamento, PUBLIQUE-SE esta
decisão.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 1201/2018
PROCESSO TC: 3658/2018
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
RESPONSÁVEL: ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE
ADVOGADO: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA
MARIANA DA SILVA GOMES
Trata-se de Recurso de Reconsideração, formulado pelo Ministério Público de Contas, contra o Parecer Prévio
n. 133/2017, proferido pela 2ª Câmara, que recomendou a Rejeição das Contas do senhor ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, relativas ao exercício de 2012,
apreciadas no processo TC n. 3340/2013.
Em respeito à garantia do contraditório, com fundamento no art. 156 da Lei Complementar n. 621/2012 e no art.
402, inciso I, da Resolução TC n. 261/2013, DECIDO, preliminarmente, NOTIFICAR o senhor ROMUALDO ANTÔNIO GAIGHER MILANESE, no prazo de 30 (trinta) dias,
abrindo-lhe a oportunidade de apresentar contrarrazões
à Petição de Recurso n. 150/2018.
Decido, ainda, tornar sem efeito a Decisão MonocráQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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tica n. 1158/2018, publicada no Diário Eletrônico de
18/07/2018, que omitiu os nomes dos procuradores.

nando pelo ARQUIVAMENTO dos autos sem baixa do débito/responsabilidade.

As peças processuais deverão ser disponibilizadas ao notificado.

De acordo com as Certidões n. 2852/2018 e n.
3155/2018, emitidas pela Secretaria Geral das Sessões,
o prazo para recorrer da última decisão encerrou-se em
27/01/2006, consubstanciando o trânsito em julgado.

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

tar n. 621/2012, declarar a REVELIA do senhor ROMERO
GOBBO FIGUEREDO, uma vez que não atendeu ao Termo
de Citação n. 287/2018, conforme atestou o Núcleo de
Controle de Documentos no Despacho n. 36.114/2018.
Encaminhe-se o feito à área técnica, para prosseguir.
Em 18 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

Em 18 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

Por sua vez, o débito foi inscrito em Dívida Ativa, conforme a Certidão n. 600/2006 (f. 44/45 – processo n.
2476/2005), sendo ajuizada a correspondente cobrança
judicial (f. 69/71 – processo n. 2476/2005).

DECISÃO MONOCRÁTICA 1202/2018

Diante do trânsito em julgado da sanção e considerando
que a autoridade responsável adotou as medidas legais
necessárias à recuperação do crédito, acompanho o Parecer ministerial pelo ARQUIVAMENTO dos autos sem
baixa do débito/responsabilidade, na forma dos artigos
2º e 3º da Resolução TC n. 317/2018.

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Encaminhe-se o feito à Secretaria do Ministério Público
de Contas.

RESPONSÁVEL: KÁTIA CILENE DOS SANTOS FÉLIX (CPF
017.372.297-06)

Em 18 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

Tratam os presentes autos de Fiscalização/Auditoria, realizada na Prefeitura Municipal de Linhares, relativa ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade dos senhores
Amilck de Souza Costa e Kátia Cilene dos Santos Félix e
Jair Corrêa.

PROCESSO TC: 5109/2003 (apensos: 2476/2005 e
2666/2004)
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: 3º BIMESTRE/2003
RESPONSÁVEL: RUZERTE DE PAULA GAIGHER
Trata-se da omissão na remessa do Relatório Resumido
de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de
Alfredo Chaves, referente ao 3º Bimestre de 2003.
O senhor RUZERTE DE PAULA GAIGHER foi apenado ao
pagamento de duas multas, nos valores de 1.000,00 VRTE e 3.000,00 VRTE, por meio dos Acórdãos n. 493/2003
e n. 102/2004, respectivamente. As deliberações foram
proferidas pelo Plenário e mantidas após o julgamento
dos Recursos constantes dos processos n. 2666/2004 e
n. 2476/2005.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.
3153/2018, da lavra do Procurador Luciano Vieira, opiDiário Oficial de Contas

DECISÃO MONOCRÁTICA 1204/2018
PROCESSO TC: 6691/2017
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
NEIVA

DECISÃO MONOCRÁTICA 01173/2018-8
PROCESSO TC: 7561/2014

EXERCÍCIO: 2014
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO

O Acórdão TC 876/2014 condenou os senhores Amilck
de Souza Costa e Kátia Cilene dos Santos Félix em multa
pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

RESPONSÁVEL: ROMERO GOBBO FIGUEREDO

Nos termos da Decisão 00263/2018-5 (fls. 523), foi dada
quitação ao Sr. Amilck de Souza Costa, em face do recolhimento integral da multa a ele imputada, com arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade
da Sra. Kátia Cilene dos Santos Félix.

DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complemen-

Comprova a Sra. Kátia Cilene dos Santos Félix o recolhi-

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITO
EXERCÍCIO: 2016

www.tce.es.gov.br
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mento do débito a ela imputado, conforme documentos
às fls. 535/536 e Termo de Verificação 00058/2018-9 (fls.
542).
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.
03229/2018-3, da lavra do Procurador Luciano Vieira,
opinando pela quitação à Sra. Kátia Cilene dos Santos Félix e pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do trânsito em julgado do Acórdão – Plenário
00876/2016-2 em 24/02/2017, atestado pela Secretaria
Geral das Sessões (fls. 488), e considerando a comprovação de recolhimento da multa imputada à gestora, decido pela expedição de quitação à Sra. Kátia Cilene dos
Santos Félix, com ARQUIVAMENTO dos autos, na forma
do artigo 6º da Resolução TC n. 317/2018.
Em 16 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
Decisão Monocrática 01212/2018-4
Processo: 06093/2018-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização – Representação
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
LTDA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA – ADMISSIBILIDADE – CONHECIMENTO - NOTIFICAÇÃO 05
(CINCO) DIAS.
I RELATÓRIO
Diário Oficial de Contas

Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica Le Card Administradora de Cartões Ltda, em que alega
irregularidades no âmbito do pregão presencial do tipo
menor preço global n° 037/2018, da Prefeitura Municipal de Sooretama, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para gerenciamento, fornecimento e administração de benefício de auxílio-alimentação na forma
de cartão eletrônico, magnético ou similar, para os servidores desta municipalidade, conforme especificações e
condições constantes no Termo de Referência.
Em síntese, foi alegado o seguinte:
[...]
Conforme exposto pela recorrente, durante a realização
do certame foi admitida por esta Honrada Municipalidade
pelas licitantes: Face Card Administradora de Cartões Ltda- ME. M & S Serviços Administrativos, Empório Card Ltda, Global Negocias e Serviços Eireli, que proferissem lances com taxas negativas, sendo declaradas habilitadas e
consequentemente válidos seus lances em total desacordo com a Portaria MTE n° 1.287, de 28/12/2017, declarada habilitada a empresa Face Card Administradora de Cartões Ltda- ME.
Neste sentido, como empresa prestadora do cartão alimentação jamais poderia ter realizado lance negativo no
presente certame, pois se encontra ferindo diretamente o
disposto na Portaria MTE n° 1.287, de 28/12/2017, publicada em 28 de dezembro de 2.017
(...)
Segue da Portaria supra que, todas as empresas prestadoras credenciadas ao programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) encontram-se impedidas legalmente de
adotar práticas comerciais de cobrança de taxas de serwww.tce.es.gov.br

viço negativas, e, a Administração Pública, na qualidade
de empresa beneficiária, não pode aceitar que empresas
prestadoras e que forem credenciadas junto ao Programa
de Alimentação ao Trabalhador pratiquem atos comerciais em desacordo com a Portaria Neste sentido, como
empresa prestadora do cartão alimentação jamais poderia ter realizado lance negativo no presente certame, pois
se encontra ferindo diretamente o disposto na Portaria
MTE n° 1.287. Frise-se que, tendo em vista que a Portaria
MTE , bem como a legislação que contempla o Programa
de Alimentação ao Trabalhador (PAT) dispõe simplesmente a expressão empresa beneficiária, tem-se que todos os
benefícios, diretos ou indiretos, advindos á qualquer empresa, seja esta de natureza pública ou privada, devem
classificar a referida empresa como empresa beneficiaria
e, portanto não se deve aceitar que as empresas prestadoras do cartão alimentação adotem práticas comerciais
de cobrança de taxas de serviço negativas , sob pena de
ferirem diretamente o principio da legalidade.
(...)
Em razão da empresa prestadora que estiver credenciada
ao Programa de Alimentação do Trabalhador ter a obrigatoriedade de cumprir a legislação do PAT, bem como disposto na Portaria SIT n° 03/2002, a empresa Le Card Administradora de Cartões Ltda, vem por meio deste expediente recorrer para que as empresas prestadoras a seguir citadas: Face Card Administradora de Cartões LtdaME, M & S Serviços Administrativos, Empório Card Ltda,
Global Negócios e Serviços Eireli, sejam desclassificadas
do certame por terem aplicado taxa negativa em seus lances e/ou propostas, por esta prática considerada ilegal
perante as empresas prestadoras cadastradas do PAT.
Analisando a situação sobre a ótica da Administração PúQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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blica, tal requerimento se dá com a fundamento nos Princípios da Legalidade e Moralidade, que são os princípios
norteadores da Administração Pública, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal, de 05 de
Outubro de 1.988, sendo este essencial Principio a representação da total subordinação do Poder Público à previsão legal, visto que os agentes da Administração Pública devem atuar plenamente em conformidade da lei. [...]
Por fim, requer, LIMINARMENTE, a suspensão do processo licitatório de Pregão Presencial n° 37/2018, bem como
seja julgada a presente representação procedente, para
continuidade ao procedimento e reclassificação das propostas.
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento
aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente representação, notadamente os constantes dos artigos 94, 100 e 101, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
Diário Oficial de Contas

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Art. 100. O exercício do controle externo decorrente da
fiscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta, será realizado sob o rito sumário, nos
termos do Regimento Interno. Parágrafo único. Os órgãos
e entidades da administração são responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e de
sua execução.
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações
e contratos administrativos.
Parágrafo único: Aplicam-se à representação prevista nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Da mesma forma, o Regimento interno do TCEES aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 também
cuida dos requisitos em seu artigo 183 e seguintes, senão
vejamos:
Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da
fiscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta, observará o disposto nesta subseção. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).
www.tce.es.gov.br

Art. 183. O exercício do controle externo decorrente da
fiscalização de ato licitatório, contrato administrativo e
demais instrumentos congêneres, inclusive no caso de
contratação direta. Parágrafo único. Havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito será imposto rito sumário à representação, nos termos deste Regimento.
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na
aplicação da legislação que regule licitações e contratos
administrativos.
Art. 185. Após a apreciação dos requisitos de admissibilidade, o Relator, entendendo pertinente acolher a representação e sem prejuízo da adoção das medidas cautelares, encaminhará proposta de fiscalização ao Plenário para deliberação.
Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Como se vê, a legislação desta Casa elenca o rol de agentes públicos legitimados a representar, rol esse que é ampliado pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações) que assim dispõem:
Lei de Licitações
Art. 113. [...]
§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo.
No presente caso, vê-se que a representação é subscrita por licitante, estando, portanto, amparada pelo artigo
101 da LC 621/2012.
Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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Além disso, a petição inicial está redigida com clareza e
apresenta informações sobre o fato (ainda que em sede
indiciária) e indica a provável autoria, além de apontar circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo, por isso, um dos requisitos aplicáveis às denúncias e representações.
Constata-se, ainda, que a representação veio acompanhada de indícios de provas e que a versa sobre matéria afeta
à competência desta Corte, estando, portanto, atendidos
os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitida, conheço a presente representação, no exercício da competência monocrática
assegurada de forma subsidiaria pelo art. 94, §2º, da LC
621/2012 e art. 177, §2º, do RITCEES.
Contudo, entendo prudente, antes de analisar o pleito
cautelar, determinar a notificação da Pregoeira Oficial do
Município de Sooretama, e do Prefeito Municipal de Sooretama, para que tenham ciência da presente Representação e se pronunciem sobre as irregularidades ali apontadas, na forma do artigo 125, § 3º, da LC 621/2012 e art.
307, § 1º do RITCEES.
Insta frisar que em pesquisa junto ao site da municipalidade, pude verificar que na forma da Ata nº 001 datada de
28/06/2018, foi declarada a empresa FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME como vencedora do
certame. Em razão disso, entendo
III DECISÃO
Por todo o exposto, em juízo monocrático de admissibilidade, CONHEÇO a presente representação em face de licitação e antes de apreciar a medida cautelar pleiteada, DETERMINO A NOTIFICAÇÃO da Pregoeira Oficial do MuniDiário Oficial de Contas

cípio de Sooretama, senhora Eliane Rodrigues Felipe Peçanha, para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, nos termos do art. 125, §3º, da LC 621/2012, se manifeste sobre as irregularidades apontadas.
Na oportunidade, decido NOTIFICAR o Prefeito Municipal, Senhor Alessandro Broedel Torezani, dando-lhe ciência deste procedimento fiscalizatório em andamento,
para que, no uso de suas atribuições legais, adote as providências que entender necessárias, enquanto Chefe do
Executivo Municipal.
Juntamente com os Termos de Notificação deve ser encaminhada cópia integral da petição 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 RITCEES desta Corte.

Decisão Monocrática 01214/2018-3
Processo: 01626/2017-4
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ESMAEL NUNES LOUREIRO, ALESSANDRO
BROEDEL TOREZANI
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – MONITORAMENTO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA –
NOTIFICAÇÃO – 15 (QUINZE) DIAS – CÂMARA MUNICIPAL – PRESTAR INFORMAÇÕES.
Tratam os autos de monitoramento de determinações
contidas no Acórdão TC-631/2016 - Primeira Câmara,
processo TC – 6988/2012.

Por fim, dê-se ciência à Comissão de Licitação e ao Prefeito, que havendo confirmação de qualquer irregularidade no Edital de Pregão Presencial em análise, este Tribunal de Contas poderá penalizar os responsáveis com
as sanções de que tratam os arts. 130 e seguintes da LC
621/2012, bem como com a imputação de ressarcimento
dos danos que venham a ser comprovados.

Nos termos da Decisão 4652/2017-7, a Primeira Câmara
dessa Corte de Contas reabriu o prazo para cumprimento integral do item 4 do referido acórdão, a partir de 01
de janeiro de 2018 com término ao final do recesso escolar, dando ciência ao atual Prefeito Municipal de Sooretama e Controlador Interno e Procurador Geral do teor da decisão.

Concomitantemente, que seja dada ciência desta decisão
ao signatário desta representação, conforme art. 125, §
6º da LC 621/2012.

Ademais, por meio do Termo de Comunicação de Diligência 55/2018-5, o Prefeito Sr. Alessandro Broedel Torezani, foi comunicado a encaminhar a documentação
comprobatória da adoção das medidas determinadas no
Acórdão TC-631/2016.

Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do
pedido cautelar.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

www.tce.es.gov.br

A Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – Secex Previdência, por meio da Manifestação Técnica 589/2018-8, ao analisar a Resposta de Comunicação
302/2018-1 e a Peça Complementar 8168/2018-1, veriQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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ficou o encaminhamento da Lei n° 865/2017 – que cria
cargo de Coordenador Escolar de caráter efetivo e da Lei
Complementar n° 09/2017 – que extingue o cargo comissionado de Coordenador Escolar; além do Projeto de
Lei Complementar n° 03/2018 – que altera a Lei Complementar n° 04/2011 dispondo que cargos que sejam classificados como funções de confiança (função gratificada)
a serem exercidos por servidores efetivos do quadro do
magistério municipal.
Todavia, a equipe técnica constatou também que não havia aprovação do referido projeto de lei, razão pela qual
apresentou a seguinte proposta de conclusão:
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Tendo em vista o encaminhamento de projeto de
lei ao Legislativo Municipal para o atendimento, da determinação faltante contida no Acórdão TC-631/2016,
sugere-se, com base no § 2º do Art. 194, do RITCEES, notificar o Sr. Lindomar Rigato, Presidente da Câmara Municipal de Sooretama, para que informe sobre o andamento do Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo
Municipal, versando sobre alteração da Lei Complementar n° 04/2011 dispondo que cargos que sejam classificados como funções de confiança (função gratificada) sejam exercidos por servidores efetivos do quadro do magistério municipal.
Nestes termos, DECIDO NOTIFICAR o Presidente da Câmara Municipal de Sooretama, Sr. Lindomar Rigato, para que, no prazo de 15 (quinze) dias informe sobre o andamento do Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo
Municipal, versando sobre alteração da Lei Complementar n° 04/2011 dispondo que cargos que sejam classificados como funções de confiança (função gratificada) seDiário Oficial de Contas

jam exercidos por servidores efetivos do quadro do magistério municipal.
Notifique-se o responsável e cientifique-se ao Controlador Interno do teor desta Decisão.
Ressalto que o não atendimento desta decisão implicará
em sanção de multa, conforme disposição do art. 389, IV,
do Regimento Interno desta Corte.
Por fim, determino que a Secretaria Geral das Sessões
acompanhe o cumprimento do prazo, restituindo os autos, ao final, à conclusão do Relator.
Em 18 de julho 2018.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01215/2018-8
Processos: 01954/2005-1, 03888/2004-2, 07352/2003-1,
04163/2003-7
Classificação: Recurso de Reconsideração
UG: PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Relator: Mario Alves Moreira
Recorrente: BRAZ DELPUPO
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PREFEITURA VENDA
NOVA DO IMIGRANTE – QUITAÇÃO AO SENHOR BRAZ
DELPUPO – DEVOLVER AO MPEC PARA FISCALIZAÇÃO E
MONITORAMENTO DA COBRANÇA REMANESCENTE.
I RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Braz Delpupo, ex-prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício de 2003.
www.tce.es.gov.br

O Acórdão TC – 268/2005 (fls. 683/688 do Processo TC
7353/2003) parcialmente reformado pelo Acórdão TC –
047/2006 (fls.106/110), condenou o senhor Braz Delpupo
ao pagamento de multa pecuniária no valor correspondente a 2000 (dois mil) VRTE, bem como imputou-lhe ressarcimento ao erário na quantia de 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais).
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 23/02/2006 (fl. 221) e que o Ministério Publico ajuizou ação de n° 049.06.001506-9 para a cobrança
do valor decorrente da condenação imposta.
Conforme Termo de Verificação 055/2006 (fl. 129) expedido pela Secretaria-Geral da Procuradoria de Justiça de
Contas houve o recolhimento integral da multa aplicada
ao responsável Braz Delpupo.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013 e na
Resolução TC nº 317, de 10 de julho de 2018 desta Corte
de Contas, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por
meio do Parecer 02845/2018-7, no qual pugnou pela quitação ao responsável quanto à multa e pelo seu arquivamento sem baixa da responsabilidade quanto ao ressarcimento, nos seguintes termos:
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes termos.
O Acórdão TC – 268/2005[1], parcialmente reformado
pelo Acórdão TC – 047/2006[2], condenou Braz DelpuQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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po em multa pecuniária no valor correspondente a 2.000
(dois mil) VRTE, bem como imputou-lhe ressarcimento ao erário de Venda Nova do Imigrante no valor de R$
29.800,00.
Denota-se da informação às fls. 221 que o trânsito em julgado consumou-se em 23/02/2006.
Os autos encontravam-se no Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
execução do v. acórdão condenatório, conforme arts. 305,
parágrafo único, e 463 do RITCEES.
I – Da Multa Pecuniária – Quitação:
Consoante disciplina do art. 148 da Lei Complementar
621/2012, comprovado o recolhimento integral, o Tribunal de Contas expedirá quitação do débito e/ou da multa.
In casu, nota-se às fls.129 o Termo de Verificação
055/2006 expedido pela Secretaria-Geral do Ministério
Público de Contas que certifica o recolhimento integral
do valor da multa aplicada.
Nesse sentido, deve ser conferida quitação ao responsável. II – Do Ressarcimento –– Arquivamento:
Extrai-se do normativo do art. 452 do RITCEES[3] que cabe ao Ente Federativo beneficiário de condenações emanadas por essa egrégia corte de contas efetuar cobrança
administrativa ou judicial do
respectivo crédito, inscrevendo-o em dívida ativa, seguindo o rito da execução fiscal, definido na Lei n. 6.830/80,
ou efetuar a execução da dívida nos termos do Código de
Processo Civil, hipótese em que o título será o próprio
acórdão do Tribunal[4].
De seu turno, dispõe o art. 463 do RITCEES:
Art. 463. Cabe ao Ministério Público junto ao Tribunal o
Diário Oficial de Contas

acompanhamento e o monitoramento da cobrança administrativa e judicial dos débitos e multas impostos pelo Tribunal e velar supletivamente pelo cumprimento
das decisões, promovendo as diligências e atos necessários junto às autoridades competentes, para que a Fazenda Pública receba as importâncias atinentes às multas, alcance, restituição de quantias e outras imposições legais,
objeto de decisão do Tribunal.
§ 1º Para fins de acompanhamento das inscrições em dívida ativa e das execuções referentes a débitos e multas
decorrentes de decisões do Tribunal, compete ao Ministério Público junto ao Tribunal manter controle atualizado, o qual deverá conter os seguintes dados:
I - nome completo do executado, com números da Carteira de Identidade e do CPF e endereço residencial e comercial completo, e endereço eletrônico, se houver;
II - número do processo e da decisão que imputou débito ao executado;
III - síntese da decisão;
IV - data de publicação da decisão no órgão de imprensa
oficial do Tribunal;
V - data do trânsito em julgado da decisão;
VI - número do processo administrativo e da inscrição
em dívida ativa nos órgãos das Fazendas Estadual ou
Municipal;
VII - valor do débito inscrito em dívida ativa;
VIII - fase atualizada da execução do débito a cada ano;
IX - fase atualizada de eventual procedimento adotado
no Ministério Público Estadual a cada ano.
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo
www.tce.es.gov.br

do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem
o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos
por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas e
judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual ou
municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras imposições legais,
objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva ao erário.
Destarte, uma vez verificado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de
acompanhamento e monitoramento de cobrança, bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar o
adimplemento da obrigação para que receba a respectiva
quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolve-se em face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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gãos municipais ou estadual quando houver imputação
de débito.
No caso vertente, nota-se às fls. 212/213 que o Ministério
Público ajuizou a ação de N. 049.06.001506-9 para a cobrança do valor decorrente da condenação imposta pelo
Acórdão TC-047/2006,
encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na
pendência de um provimento judicial favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público de Contas.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos
créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento
do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
III – Pedidos:
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas:
1 – com fulcro no art. 148 da Lei Complementar 621/2012,
seja expedida a devida QUITAÇÃO a Braz Delpupo quanto
à multa imputada; e
2 – seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/
responsabilidade quanto ao ressarcimento. [...]
Diário Oficial de Contas

II FUNDAMENTAÇÃO

conforme art.385, parágrafo único do Regimento Interno

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

desta Egrégia Corte.

Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que houve o recolhimento integral da multa aplicada ao responsável Braz Delpupo, e considerando ainda que a autoridade responsável
adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos remanescentes, 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,
www.tce.es.gov.br

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 poderá ensejar o desarquivamento do processo, somente nos casos descritos na Resolução 317/2018.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC na integralidade
e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária
TC 027/2017, expeço a devida QUITAÇÃO ao senhor Braz
Delpupo quanto à multa imputada e DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo, nos termos do art.
330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao ressarcimento, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo,
desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito, na forma do
art. 4º e art. 5º, § 2º da Resolução TC nº 317/208.
Antes, porém, publique-se esta decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas para os devidos registros.
Vitória, 19 de julho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator

Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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Decisão Monocrática 01228/2018-5
Processo: 05020/2017-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
UG: SEAG - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – SEAG – EXERCÍCIO
2016 – REVELIA – OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO.
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício de 2016, da Secretaria de Estado
da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, sob a responsabilidade do Senhor Octaciano Gomes
de Souza Neto.
Em atendimento a regular instrução processual, a então
SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas
elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI nº 01646/2017-6
(evento 84) sugerindo a citação do senhor Octaciano Gomes de Souza Neto, para apresentação de justificativas.
Desse modo, por meio da Decisão Monocrática
02089/2017-1 (evento 86), determinei a citação do responsável. Nesse sentido, foi emitido o devido Termo de
Citação n° 02303/2017-1 (evento 87).
Ocorre que, conforme Manifestação Técnica 00608/20187 (evento 94), foi recebida resposta de comunicação
através do Protocolo n° 05314-2018-1 e verificado que o
signatário da resposta foi pessoa distinta do Termo de Citação 02303/2017-1 constante deste processo.
Diário Oficial de Contas

Desse modo, considerando que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da CF/88), uma
vez que houve a devida e regular citação do senhor Octaciano Gomes de Souza Neto e não trazendo quaisquer
documentos ou justificativas aos presentes autos, razões
subsistem para a decretação da revelia, tendo por base
o art. 65 da LC 621/12 e art. 361 do Regimento Interno
desta Corte.
Pelo exposto, DECIDO pela decretação de REVELIA do
senhor Octaciano Gomes de Souza Neto, nos termos
do art. 65, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas (Lei
Complementar n° 621/12).
Notifique-se os responsáveis e após, retornem os autos
à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX, para o
prosseguimento regular do processo.
Em, 20 de julho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 1223/2018
PROCESSO TC: 2768/2018
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA
RESPONSÁVEL: JOÃO VANES DOS SANTOS
Trata-se do Ofício n. 18/2018, encaminhado pelo Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, comunicando a
instauração de uma Tomada de Contas Especial (TCE),
nos autos do processo CMJ n. 141/2018, tendo como
objeto fatos relacionados ao processo administrativo n.
48/2016.
Nos termos do art. 14, caput, da Instrução Normativa TC
www.tce.es.gov.br

n. 32/2014, a TCE instaurada deve ser remetida ao Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias, exceto na hipótese de
dispensa, regulada no art. 9º da norma.
Por meio do Despacho n. 36.376/2018, o Núcleo de Controle de Documentos atestou que nenhuma documentação foi encaminhada pelo responsável após a abertura
da TCE. No Despacho n. 36.622/2018, a Secretaria Geral das Sessões informou que o prazo para a remessa da
Tomada de Contas Especial encerrou-se em 18 de junho
de 2018.
Considerando que nenhuma documentação foi encaminhada pelo responsável, DECIDO, com fundamento no
art. 14, caput, da Instrução Normativa TC n. 32/2014,
NOTIFICAR o atual Presidente da Câmara Municipal de
Jaguaré, senhor JOÃO VANES DOS SANTOS, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a Tomada de Contas
Especial em referência ou comprove a dispensa prevista
no art. 9º da norma.
Fica advertido de que o descumprimento poderá resultar na aplicação de multa, na forma do art. 16 da Instrução Normativa n. 32/2014.
Após as providências, os autos devem ser enviados à SEGEX, para instrução.
Em 20 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 01213/2018-9
PROCESSO TC: 2102/2012
JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARÉ
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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RESPONSÁVEL: JAIR SANDRINI
PROCURADORES: FLÁVIO CHEIM JORGE (OAB/ES 262B); LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB/
ES 21.748); PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB/
ES 26.891)
Cuidam os presentes autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL do Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré, referente ao exercício de 2011, que culminou na prolação
do Acórdão n.º 00743/2014-9, por meio do qual o responsável, Sr. Jair Sandrini, foi condenado ao pagamento
de multa pecuniária individual no valor correspondente
a 500 VRTE.
Conforme certificado pela Secretaria Geral das Sessões à
fl. 286 dos autos, o suscitado acórdão transitou em julgado em 23/03/2015.
A partir de então, coube ao Ministério Público de Contas
o acompanhamento e monitoramento da cobrança dos
valores que devem ser quitados pelos responsáveis, conforme imposição no acórdão condenatório.
Conforme exposto no Parecer n.º 03006/2018-6, de lavra do Procurador Luciano Vieira, o Ministério Público de
Contas manifesta-se pelo arquivamento dos autos, sem
baixa do débito/responsabilidade, pleiteando, ainda, a
devolução dos autos à Secretaria do MPC para os devidos registros no sistema de cobrança do sistema E-TCEES.
É o relatório.
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC
09/2017, que revogou o §4º do artigo 288 do RITCEES
e alterou a redação do seu §3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o
seu trânsito em julgado, além da Decisão Plenária TC
Diário Oficial de Contas

027/2017, 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.
Observo, de início, como apontado pelo Parquet de Contas, que os jurisdicionados adotaram os devidos procedimentos para cobrança da multa e do ressarcimento impostos pelo acórdão.
No caso, a multa imputada foi inscrita em Dívida Ativa
(CDA n.º 6629/2016) pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, sendo devidamente protestada pela Procuradoria Geral do Estado.
Destaca-se que, conforme artigo 2º, §8º, inciso I, da Lei
Estadual n.º 9.876/2012, a Procuradoria-Geral do Estado
está dispensada de proceder à cobrança judicial de CDA
devidamente protestada e cujo valor seja igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil) VRTE.
Logo, corroboro com o exposto pelo MPC, entendendo
pela desnecessidade da continuidade do procedimento
de monitoramento e acompanhamento do feito nesta
Corte de Contas, devendo o processo ser arquivado sem
baixa do débito/responsabilidade.

Público de Contas, conforme solicitado.
Em 18 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 1232/2018
PROCESSO TC: 10.299/2016
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIMOSO DO
SUL
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO: 2015
RESPONSÁVEL: MAURÍCIO BRANDÃO GONÇALVES
DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n. 621/2012, declarar a REVELIA do senhor MAURÍCIO BRANDÃO GONÇALVES, uma vez que não atendeu ao Termo de Citação n. 934/2017, conforme atestou o Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
n. 36.656/2018.
Encaminhe-se o feito à área técnica, para prosseguir.
Em 20 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

Pelo exposto, acompanhando a manifestação ministerial
exposta no Parecer 03006/2018-7, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do feito, sem baixa do débito/responsabilidade, 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.

PROCESSO TC: 10.312/2016

Sejam os autos devolvidos à Secretaria do Ministério

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

www.tce.es.gov.br

DECISÃO MONOCRÁTICA 1233/2018

JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
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EXERCÍCIO: 2015

nicipal

RESPONSÁVEL: ROMERO GOBBO FIGUEREDO

Versam os autos sobre o resultado de auditoria no tocante à temática “Receitas Públicas” realizada na Prefeitura
Municipal de Muniz Freire, relativo ao exercício de 2015,
decorrente do Plano de Fiscalização 2016.

CLAITON HAROLDO MONTE
CLAUZER LAMEIRAS DE SOUZA
DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n. 621/2012, declarar a REVELIA dos senhores ROMERO GOBBO FIGUEREDO, CLAITON HAROLDO MONTE
e CLAUZER LAMEIRAS DE SOUZA, uma vez que não atenderam aos Termos de Citação n. 978/2017, n. 980/2017
e n. 2588/2017, respectivamente, conforme atestou o
Núcleo de Controle de Documentos nos Despachos n.
19.743/2018 e n. 36.347/2018.
Encaminhe-se o feito à área técnica, para prosseguir.
Em 20 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
Decisão Monocrática 01203/2018-5
Processo TC: 4283/2016
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Muniz Freire
Assunto: Fiscalização Auditoria
Exercício: 2015
Responsáveis: Carlos Brahim Bazzarella - Prefeito Municipal
Paulo Fernando Mignone - ex- Prefeito Municipal
Tânia Maria Favoreto Soares - Secretária Municipal de Finanças

O objetivo da auditoria foi analisar a estrutura legislativa, física e organizacional da administração tributária
municipal, identificando deficiências e vulnerabilidades
que podem ser objeto de aprimoramento mediante futuro Plano de Ação a ser estabelecido entre a Prefeitura e o TCE/ES.
A Secex Municípios elaborou o Relatório de Auditoria
54/2016 (fls. 07/101, com documentos de suporte às fls.
102/314), no qual verificou que o Município de Muniz
Freire apresentou notas de risco mais elevadas no quesito Recursos Humanos, demonstrando, além disso, algumas deficiências que geraram achados de auditoria.
Tais achados de auditoria foram reunidos na Instrução
Técnica Inicial – ITI n.º 32/2017 (fls. 315/320), a qual sugeriu a notificação dos gestores para ciência, bem como
a notificação do atual Prefeito Municipal, senhor Carlos
Brahim Bazzarella. Para tanto, propôs a realização de um
Plano de Ação, no modelo exemplificativo previsto no
Apêndice H do Relatório 54/2016, para avaliação e futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos termos
dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194 da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal.

Margaret Bicalho Machado - Procurador Geral

A proposta da área técnica foi acolhida no Voto do Relator 2760/2017 (fls. 332/336) e na Decisão TC 1835/2017
(fls. 337/338).

Eraldo José Sobreira Bravo - Presidente da Câmara Mu-

Após regular notificação, o Prefeito Municipal de Muniz

Fabíola Alves Lopes - Controladora Municipal

Diário Oficial de Contas
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Freire protocolou à fls. 356/432 o correspondente Plano de Ação.
Em seguida, os autos foram encaminhados à Secex Municípios para a devida análise. Mediante a Manifestação
Técnica 1507/2018 (fls. 437/521), a área técnica aponta
impropriedades encontradas no Plano de Ação em tela,
sugerindo a notificação do gestor para que, no prazo de
45 dias, cumpra os termos da Decisão TC 1835/2017 nos
termos explicitados na peça técnica em referência.
Isto posto, corroborando o opinamento técnico, DECIDO:
1 pela NOTIFICAÇÃO do senhor Carlos Brahim Bazzarella, Prefeito Municipal de Muniz Freire, nos termos
do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução TC 261/2013,
que cuida do Regimento Interno deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste Tribunal, para que,
NO PRAZO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, cumpra
as determinações dispostas no item 3 da Manifestação
Técnica 37/2018 (Conclusão), para os subitens 2.1, 2.2,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15,
2.16, 2.17 e 2.18 com base no artigo 7º, da Resolução TC
nº 298/2016 e em especial o art. 37 da Constituição Federal e o art. 11 da LRF, e
2 Informe a esta Corte de Contas as medidas tomadas,
alertando-o de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo
135, inciso IV, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo
389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, que cuida do
Regimento Interno deste Tribunal
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia das Manifestações Técnicas 1507/2017 – peça 65 e 37/2018 – peQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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ça 67 dos autos, a serem encaminhadas ao responsável
por meio digital.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01205/2018-4
Processo TC: 9113/2017
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim
Assunto: Tomada de Contas Especial
Responsável: Juarez Callegari Monteiro
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial instaurada pelo Prefeito Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim, senhor Victor da Silva Coelho, em cumprimento à Decisão 1299/2017, exarada nos autos do
Processo TC 4623/2016, a qual determinou a apuração
dos indícios de irregularidades na contratação da empresa Ábaco Tecnologia da Informação Ltda., apontados nos
itens 2.4, 2.5 e 2.7 da Manifestação Técnica 1125/2016.
Em virtude da Instrução Técnica Inicial, 136/2018, decidiu o secretário-geral de controle externo do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no
art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR entre outros responsáveis, o senhor Juarez Callegari Monteiro (Subsecretário de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim) – Termo de Citação nº 176/2018 - peça 31 dos
autos.
Pessoalmente

citado,

Diário Oficial de Contas

conforme

Certidão

de

nº

1608/2018 - peça 43, o responsável não encaminhou suas justificativas, informação que se extrai do Despacho do
Núcleo de Controle de Documentos de nº 33693/2018 peça 579 dos autos, deixando transcorrer in albis a totalidade do prazo fixado por aquela decisão sem que apresentasse alegações de defesa, razões de justificativas ou
qualquer outra manifestação capaz de justificar a inércia processual.
Diante do exposto, verifica-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante ao senhor Juarez Callegari Monteiro, que
não compareceu aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual e, por conseguinte, restando configurada a revelia.
Desta forma, DECIDO:
Pela declaração de revelia do senhor Juarez Callegari
Monteiro, com fulcro no art. 65, da Lei Complementar
621/2012 c/c o art. 361 da Resolução TC nº 261/2013.
À SEGEX para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01206/2018-9
Processo TC: 3674/2017

exercício de 2016, sob a responsabilidade dos senhores
Antônio Carlos Machado e Arnóbio Pinheiro Silva.
A análise técnica formalizada no Relatório Técnico
54/2018 registrou indicativos de irregularidades, que foram apontados na Instrução Técnica Inicial 114/2018,
com sugestão de citação aos responsáveis para apresentação de razões de defesa.
Os senhores Antônio Carlos Machado e Arnóbio Pinheiro Silva foram devidamente citados, conforme Certidões
2156/2018 e 2199/2018 do Núcleo de Controle de Documentos.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador
do Núcleo de Controle de Documentos no Despacho
34532/2018 e pela Secretaria Geral das Sessões no Despacho 34883/2018, o prazo para apresentação de justificativas venceu em 27/06/2018, sem que os senhores
Antônio Carlos Machado e Arnóbio Pinheiro Silva 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 Antônio Carlos Machado e
Arnóbio Pinheiro Silva, os quais não compareceram aos
autos no prazo legal, demonstrando inércia processual e,
por conseguinte, restando configurada a revelia.

Exercício: 2016

Desta forma, DECIDO pela declaração de revelia dos senhores Antônio Carlos Machado e Arnóbio Pinheiro Silva, com fulcro no art. 65, da Lei Complementar 621/2012
c/c o art. 361 da Resolução TC nº 261/2013.

Responsáveis: Antônio Carlos Machado

À SEGEX para os impulsos necessários.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Assunto: Prestação de Contas Anual – Prefeito

Arnóbio Pinheiro Silva
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Pinheiros, referente ao
www.tce.es.gov.br

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
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Decisão Monocrática 01207/2018-3
Processo TC: 3587/2017
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alegre
Assunto: Representação
Exercício: 2017
Responsável: José Guilherme Gonçalves Aguilar – Prefeito Municipal
Tratam os autos de Representação com pedido de cautelar, em face da Prefeitura Municipal de Alegre, alegando irregularidade na promulgação da Lei Municipal
3425/2017, que sustou os efeitos da Lei 3120/2010 (estabelece o plano de amortização para o equacionamento do déficit atuarial, com a previsão de alíquota previdenciária suplementar de 32,93% para o exercício de
2017) e estabeleceu que, durante a sustação da referida
lei, a alíquota suplementar passaria para 11%.
Por meio da Decisão Monocrática 843/2017, o senhor
José Guilherme Gonçalves Aguilar, Prefeito Municipal,
foi notificado para prestar as informações que entendesse necessárias.
Após o envio de documentos e esclarecimentos pelo
gestor (docs. 14/15 e 17/18), os autos foram encaminhados à área técnica para análise.
Tendo verificado que pairam dúvidas acerca da capacidade financeira do Município em manter os repasses previstos na Lei 3.120/2010 para equacionamento do déficit atuarial, e, ainda, considerando o lapso temporal entre as primeiras informações encaminhadas a esta Corte
de Contas pelo Município, determinei a notificação do
senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, Prefeito Municipal, para que encaminhasse os dados mais recenDiário Oficial de Contas

tes sobre as finanças da Prefeitura Municipal de Alegre
e do Instituto de Previdência (IPREVITA), inclusive eventuais estudos atualizados sobre as novas progressões
para redução do déficit atuarial (Decisão Monocrática
617/2018).

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.

No entanto, conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de Controle de Documentos (Despacho
34305/2018) e pela Secretaria Geral das Sessões (Despacho 34722/2018), o prazo para cumprimento da Decisão
Monocrática 617/2018 venceu em 25/06/2018 sem que
o responsável juntasse aos autos qualquer documento.

Decisão Monocrática 01208/2018-8

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Processo TC: 7013/2007
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Assunto: Tomada de Contas Especial

Desta forma, DECIDO:

Responsáveis: Waldeles Cavalcante

Pela CITAÇÃO do senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS IMPRORROGÁVEIS, apresente as justificativas que julgar pertinentes face ao não atendimento à Decisão Monocrática 617/2018;

Gesualdo Francisco Pulceno

Pela NOTIFICAÇÃO do senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
IMPRORROGÁVEIS, encaminhe a esta Corte de Contas
os dados mais recentes sobre as finanças da Prefeitura
Municipal de Alegre e do Instituto de Previdência (IPREVITA), que demonstrem as contribuições que Município
vem regularmente recolhendo para o instituto, além de
eventuais estudos atualizados sobre as novas progressões para redução do déficit atuarial, 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.
www.tce.es.gov.br

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – ACÓRDÃO TC
778/2016 SEGUNDA CÂMARA – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO
MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre expediente encaminhado a esta Corte de Contas noticiando indícios de irregularidades na Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco, dentre as quais supostos gastos com pessoal
superior ao limite legal, o pagamento de supersalários e
a doação de terreno a instituição religiosa.
O Acórdão TC 778/2016 Segunda Câmara condenou, solidariamente, os senhores Waldeles Cavalcante e Gesualdo Francisco Pulceno em ressarcimento ao erário municipal no valor equivalente a 20.630,39 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 442 que o trânsito em julgado consumou-se em 12/12/2016, haja vista que restou
precluso o prazo para a apresentação de recurso.
Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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Verifica-se que o Executivo Municipal ajuizou a Ação de
Execução Fiscal N. 4942-62.2017.8.08.0008 em face dos
responsáveis, 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.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 3236/2018 (fls. 471/473), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo
arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto aos senhores Waldeles Cavalcante e
Gesualdo Francisco Pulceno, 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 resDiário Oficial de Contas

ponsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
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 dos senhores Waldeles Cavalcante e
Gesualdo Francisco Pulceno, 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.
www.tce.es.gov.br

2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01209/2018-2
Processo TC: 5988/2018
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Serra
Assunto: Recurso de Reconsideração
Recorrente: Ministério Público Especial de Contas
Recorrido: Audifax Charles Pimentel Barcelos
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas em
face do Parecer Prévio TC-005/2018 Plenário, constante
do Processo TC nº 4008/2016, que recomendou ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalva da Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal da Serra no exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, nos seguintes termos:
1. PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pela então Relatora, em:
1.1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo
a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da Prestação de Contas
Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS.
1.2. DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal que:
Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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1.2.1 Providencie a regularização dos Restos a Pagar Não
Processados inscritos acima da disponibilidade financeira, respeitando a natureza vinculada e não vinculada do
recurso, comunicando as medidas adotadas ao Tribunal,
na próxima prestação de contas anual;
1.2.2 Elabore o Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita de acordo com os artigos
4º, § 2º, inciso V, e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
e com o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria
do Tesouro Nacional, já no próximo projeto de lei de diretrizes orçamentárias;
1.2.3 Divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LC n. 101/00;
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Por maioria, nos termos do voto da então relatora,
conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Vencidos o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que manteve seu voto pela rejeição com determinação, conforme o Ministério Público Especial de Contas, e o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que acompanhou a área técnica.
3. Data da Sessão: 06/02/2018 - 2ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (relatora, nos termos do artigo 86, parágrafo 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do EspíDiário Oficial de Contas

rito Santo) e João Luiz Cotta Lovatti.

do Regimento Interno.

O douto Órgão Ministerial pugna pela reforma do julgado a fim de recomendar a rejeição das contas, haja vista a prática de grave infração à Lei de Finanças Públicas
consistente na inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento, em infringência ao art. 55, inciso III, “b”, 3, da Lei
Complementar 101/2000.

Tendo em vista que restam presentes os requisitos de
admissibilidade e a necessidade de oportunizar ao recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório,

Conforme Despacho 34969/2018 da Secretaria Geral
das Sessões (fl. 16), a entrega dos autos com vista pessoal ao Ministério Público junto ao Tribunal para ciência
do Parecer Prévio TC-005/2018 Plenário ocorreu no dia
11/05/2018. Portanto, considerando o disposto no art.
405, §2º do Regimento Interno do TCEES, e art. 157 da
Lei Complementar 621/2012, o prazo para interposição
pelo Parquet de Contas de Recurso de Reconsideração
venceu em 12/07/2018.
Tendo em vista que o Recurso de Reconsideração foi interposto em 09/07/2018, conclui-se que o presente recurso resta tempestivo.
Analisando os requisitos de admissibilidade do Recurso
de Reconsideração, observa-se que a parte possui interesse e legitimidade processual.
No entanto, observo que o responsável apontado pelo recurso ministerial, senhor Audifax Charles Pimentel
Barcelos, não foi notificado para apresentar suas contrarrazões. Como a ausência de comunicação ao responsável pode obstar-lhe o exercício da ampla defesa e do
contraditório, deve ser procedida a notificação do mesmo para que apresente suas contrarrazões ao presente
recurso, nos termos do artigo 156 da Lei Complementar
nº 621/2012, observado o prazo prescrito no artigo 402
www.tce.es.gov.br

Isto posto, DECIDO:
1. Para que a Secretaria Geral das Sessões disponibilize o
conteúdo do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, protocolo eletrônico nº 9224/2018-1, no site do Tribunal de Contas;
2. Pelo CONHECIMENTO do presente recurso e pela NOTIFICAÇÃO do senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos para que, no PRAZO IMPRORROGÁVEL de 30 (trinta)
dias, apresente suas contrarrazões recursais.
Seja o recorrido notificado de que poderá exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art.
327 da Resolução nº 261/2013, 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 Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 1237/2018
PROCESSO TC: 6829/2012
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA DE JETIBÁ
Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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ASSUNTO: AUDITORIA
EXERCÍCIO: 2011
RESPONSÁVEL: HILÁRIO ROEPKE
CPF: 527.044.677-49
ADVOGADO: LUIZ AUGUSTO MILL
Trata-se de Auditoria na Prefeitura Municipal de Santa
Maria de Jetibá, referente ao exercício de 2011.
O senhor HILÁRIO ROEPKE foi apenado ao pagamento

DECISÃO MONOCRÁTICA 1238/2018
PROCESSO TC: 4839/2016
JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
SERRA

de multa no valor de 500,00 VRTE, por meio do Acórdão

ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

n. 1230/2017, proferida pela 2ª Câmara.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.

RESPONSÁVEL: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

3327/2018, da lavra do Procurador Luciano Vieira, opi-

SANDRA REGINA BEZERRA GOMES

nando pela expedição de QUITAÇÃO ao responsável.

ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALÍCIO

De acordo com o Termo de Verificação n. 59/2018, ela-

INTERESSADO: MAGALY NUNES DO NASCIMENTO

borado pela Secretaria do Ministério Público de Con-

MARA RÚBIA ROSI GASPERAZZO

tas, a quantia foi integralmente paga em 14/12/2017,

AURELIANO RAMOS

por meio do Documento Único de Arrecadação n.
2516956546 e do comprovante de pagamento, no valor
atualizado de R$ 1.593,25, peças constantes do protocolo n. 19.953/2017, inserto às f. 2740/2743 dos autos.
Diante do recolhimento do débito, acompanho o Parecer
ministerial pela QUITAÇÃO, na forma do art. 6º da Resolução TC n. 317/2018.
Encaminhe-se o feito à Secretaria do Ministério Público de Contas.
Em 23 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

Diário Oficial de Contas

Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada em
conjunto pelas Secretarias de Administração e Recursos
Humanos (SEAD), de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
(SETUR) e de Assistência Social (SEMAS), todas do Município da Serra, para apurar possíveis irregularidades
na execução de contratos com a empresa PROMOSSOM
PRODUÇÕES, SONORIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Por meio da Decisão n. 957/2018, o Plenário determinou uma Diligência Externa, destinada à Controladora
Geral do Município, senhora MAGALY NUNES DO NASCIMENTO, e aos membros da Comissão de Tomada de
Contas Especial, senhores MARA RUBIA ROSI GASPERAZZO, AURELIANO RAMOS e HELON MARTINS DE CARVALHO.
www.tce.es.gov.br

Embora os interessados tenham sido regulamente comunicados, apenas o senhor HELON MARTINS DE CARVALHO apresentou resposta, alegando ilegitimidade
passiva, razão pela qual foi emitida a Decisão Monocrática n. 1160/2018, publicada no Diário Eletrônico de
18/07/2018, reiterando a Diligência e notificando os Secretários Municipais responsáveis.
Considerando que o senhor AURELIANO RAMOS, membro da Comissão de Tomada de Contas, apresentou resposta à Decisão n. 957/2018, por meio do protocolo TC
n. 10.288/2018, torna-se desnecessário o cumprimento
da Monocrática n. 1160/2018, nesse momento.
Pelo exposto, em prol do princípio da economia processual, DECIDO tornar sem efeito a Decisão Monocrática
n. 1160/2018, encaminhando-se os autos imediatamente à SEGEX, para instrução.
Em 23 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 01220/2018-9
PROCESSO TC: 936/2013
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ/ES
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
EXERCÍCIO: 2011 e 2012
RESPONSÁVEL: ZULEIKA BLANK ORRICO
DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n. 621/2012, declarar a REVELIA da senhora ZULEIKA BLANK ORRICO, uma vez que não atendeu ao Termo de Citação n. 01502/2017-1, conforme atestado peQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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la SGS – Secretaria Gera das Sessões no Despacho n.
34582/2018-6 (fls. 236).
Em 19 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 01248/2018-2
PROCESSO: 06164/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
REPRESENTAÇÃO
UG: PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
REPRESENTANTE: UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA [EDSON DA ROCHA VIANA (CPF: 577.479.70749)

o prazo de até 5 (cinco) dias, para que prestem informações e encaminhem a este Tribunal cópia integral do processo pertinente a referida contratação.
Ressalto que o não cumprimento à notificação no prazo
fixado poderá implicar em cominação de multa, nos termos do art. 135 da Lei Complementar 621/2012.
Acompanha essa decisão, integrando-a, cópia da Representação (encaminhar cópia da Petição Inicial
00250/2018-8).
Após manifestação dos responsáveis sejam os autos remetidos à unidade técnica para instrução, na forma regimental.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição
Decisão Monocrática 01239/2018-3

Tratam os presentes autos de Representação com pedido de adoção de medida cautelar, proposta pela empresa UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME.
em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, por indícios de sobrepreço, ausência de publicação, e restrição a
competitividade, nas cartas convites 13, 14 e 15 do exercício de 2018.

Processo: 05321/2016-2

Diante disso, no exercício da competência de controle
externo atribuído a este Tribunal de Contas pelo art. 71,
caput, da Constituição Estadual, e por entender que antes de ser adotada a medida cautelar devem os responsáveis serem ouvidos, conforme disposto no § 3º, do art.
125, da Lei Complementar nº 621/2012, DETERMINO a
NOTIFICAÇÃO dos responsáveis, Sr. Robertino Batista
da Silva, Prefeito Municipal de Marataízes e Sr. Oldair
da Silva Ferreira,, Presidente da CPL, concedendo-lhes

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DETERMINADA – PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEMIRIM – REVELIA – SENHORES FLÁVIO DA SILVA RIBEIRO E DO SENHOR LUCIANO
DE PAIVA ALVES.

Diário Oficial de Contas

Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: LUCIANO DE PAIVA ALVES, FLAVIO DA SILVA RIBEIRO

Trata-se de Tomada de Contas Especial decorrente de
Auditoria realizada na Câmara Municipal de Itapemirim
– Processo TC nº 4838/2008, em que, conforme Decisão
TC 150/2014 (evento 03), este Tribunal de Contas, na forma do art. 157 § 3º de seu Regimento Interno, decidiu
www.tce.es.gov.br

pela rejeição das alegações de defesa e pela notificação
do responsável, senhor Estêvão Silva Machado, para que
no prazo de 30 dias, recolhesse a importância devida,
no valor de R$ 5.919,48 (cinco mil novecentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos) correspondentes a
3.948,66 VRTE e pela determinação ao poder executivo
municipal que proceda a Tomada de Contas Especial, a
fim de que se procede à integral apuração dos fatos concernentes aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito.
Devidamente notificado (Termo de Notificação nº
471/2016–fl. 20), veio aos autos o senhor Luciano de Paiva Alves–Prefeito Municipal, mediante Ofício OF/GAB/
PMI/Nº 087/2016 (fl. 2) e encaminhou cópia da Portaria
nº 28/2016 que dispôs sobre a constituição de comissão
para a realização de Tomada de Contas Especial (fls.3/4)
Ocorre que, em resposta, a Coordenação do NCD informou não constar do sistema e-tcees, qualquer documentação em alusão ao processo TC -5321/2016(fl. 24).
Em razão disso, em 30.08.2016, mediante Decisão Monocrática 01185/2016-4, decidi reiterar a notificação ao
senhor Luciano de Paiva Alves – Prefeito Municipal (Termo de Notificação 01646/2016-8 –fl. 28) e so senhor Flávio da Silva Ribeiro –Controlador Geral do Município de
Itapemirim (Termo de Notificação 01647/2016-2, fls.
29), para que no prazo de 5 dias improrrogáveis encaminhassem a esta Corte de Contas, cópia do comprovante
de conclusão da Tomada de Contas Especial instaurada
pela Portaria nº 28 de 07.04.2016.
Por sua vez, após manifestação da SecexPrevidência, por
meio da Manifestação Técnica 1202/2016, prolatei voto
2138/2017que foi acompanhado pelo Plenário, nos seguintes termos (Acórdão 0044/2017-2:
Quarta-feira, 25 de julho de 2018

20

ATOS DOS RELATORES

Pois bem.
Novamente, em 11.04.2018 o NCD - Núcleo de Controle
de Documentos, mediante o despacho 16982/2018-9 informa à Secretaria Geral das Sessões (Subsetor Decisão)
não constar do Sistema e-tcees documentação alguma
protocolizada em alusão ao Processo TC 5321/2016, ou
ao Acórdão TC424/2017, referente ao Termo de Notificação nº 2765/2017, em nome do Senhor Luciano de Paiva
Alves e ao Termo de Notificação nº 2767/2017, em nome
do Senhor Flávio Ribeiro.
Assim, a Secex Previdência – Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal elaborou a Instrução Técnica Inicial 00267/2018-3 (evento 60), na qual a área técnica propôs a citação do senhor Luciano de Paiva Alves –
Prefeito Municipal de Itapemirim, bem como do Senhor
Flávio Ribeiro, para que no prazo de 30 dias, apresentassem justificativas quanto ao não encaminhamento da Tomada de Contas Especial nos termos da IN 32/2014 e do
Acórdão TC-424/2017 - PLENÁRIO. Ademais, ainda advertiu os responsáveis acerca da possibilidade de aplicação de multa caso não houvesse as devidas justificativas.
Ato contínuo, a SEGEX se pronunciou por meio da Decisão 00297/2018-4 (evento 66), levando-se em conta o disposto no art. 63, inciso I, da Lei Complementar
621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos
do Regimento Interno deste Tribunal, para que fossem
feitas as citações do senhor Luciano de Paiva Alves, Prefeito Municipal de Itapemirim e do senhor Flávio da Silva Ribeiro (Controlador Geral), devendo, no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, apresentarem razões de justificativas, bem como os documentos que entenderem
necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº 00267/2018-3.
Diário Oficial de Contas

Às fls.150/v e às fls 151/v, foram emitidos termos de citações para o senhor Luciano de Paiva Alves (Termo de
citação 00458/2018-1- evento 67) e para o senhor Flávio
da Silva Ribeiro (Termo de Citação 00459/2018-4- evento 68), respectivamente.
Assim sendo, verifica-se a devida citação do senhor Luciano de Paiva Alves, conforme Certidão 2452/2018-6
(fls153). Já em relação ao senhor Flávio da Silva Ribeiro,
conforme certidão 2548/2018-2, apesar do mesmo não
se encontrar no endereço discriminado no termo de citação nº 00459/2018-4, entrou-se em contato via celular
e o Sr.Flávio da Silva Ribeiro autorizou a entrega do documento em sua residência, sendo devidamente entregue
a citação ao Sr. Felipe Dias Ribeiro, filho do Responsável.
De acordo com o Despacho 36661/2018-1 (evento 74)
proferido pelo NCD- Núcleo de Controle de Documentos, constata-se que nenhuma documentação foi protocolizada em alusão ao presente processo no que tange
aos termos de citação nº 458/2018, em nome do Srº Luciano de Paiva Alves, e do termo de citação nº 459/2018,
em nome do Sr.º Flávio da Silva Ribeiro.
Por fim, em que pese às fls.163, a SGS – Secretaria Geral
das Sessões ter atestado como último dia para a protocolização das justificativas em relação a Decisão 297/20184
proferida pela Segex (evento 66) a data de 17/07/2018,
constata-se que até o presente momento nenhuma documentação restou acostada aos autos.
Desse modo, considerando que o senhor Flávio da Silva
Ribeiro e o senhor Luciano de Paiva Alves foram regularmente citados e não trouxeram quaisquer documentos
ou justificativas aos presentes autos, razões subsistem
para a decretação da revelia, tendo por base o art. 65 da
LC 621/12 e art. 361 do Regimento Interno desta Corte.
www.tce.es.gov.br

Pelo exposto, DECIDO pela decretação de REVELIA do senhor Flávio da Silva Ribeiro e do senhor Luciano de Paiva
Alves, nos termos do art. 65, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas (Lei Complementar n° 621/12).
Notifiquem-se os responsáveis e após, encaminhem os
autos à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX,
para o prosseguimento regular do processo.
Em, 23 de julho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01246/2018-3
Processos: 05153/2002-7, 00081/2003-5
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2002
UG: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo
Relator: Dailson Laranja
Responsável: OSVALDO SANTESSO FILHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE – 1° BIMESTRE DE
2002 – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Omissão da Prestação de
Contas bimestral do Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire, referente ao exercício do 1° bimestre de 2002,
sob a responsabilidade do senhor Oswaldo Santesso Filho.
O Acórdão TC – 266/2002 (fls.12/14), parcialmente reformado pelo Acórdão TC –330/2004 (fls. 56/58 do ProQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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cesso TC 81/2003) condenou o gestor, senhor Oswaldo
Santesso Filho, ao pagamento de multa pecuniária individual no valor correspondente a 500 VRTE.
Infere-se da certidão de fl. 23 que o trânsito em julgado
do acórdão supracitado consumou-se em 07/06/2004,
e de que a multa imputada a Oswaldo Santesso Filho
foi inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida
Ativa (CDA nº 12.934/2004 em 27/12/2004).
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TCEES
aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013
e na Resolução TC nº 317, de 10 de julho de 2018 desta
Corte de Contas, o Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 03430/2018-1 (fls. 30/32),
no qual consignou as medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que justificam o arquivamento
deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos
seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas,
nem o órgão do Ministério Público que perante ele atua,
competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as
autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública
(estadual ou municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras
imposições legais, objeto de decisão do Tribunal, sob peDiário Oficial de Contas

na de responder, solidariamente, por eventual omissão
lesiva ao erário.

to à inviabilidade do protesto extrajudicial da CDA nº
12.934/2004em observância ao instituto da prescrição.

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

Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de acórdãos do Tribunal, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.

Lado outro, nada poderá ser demandado em face do gestor público, pois já procedeu ele conforme exigido pela
lei, ajuizando a respectiva ação de cobrança ou simplesmente adotando um meio administrativo de cobrança,
quando a norma assim o autoriza.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certifique que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham
sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda
pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar
o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvesse em
face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito. Não obstante, no caso vertente, nota-se às fls. 03/04[6] que a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício deste Parquet, informa quanwww.tce.es.gov.br

Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para a
devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo para fins de baixa de responsabilidade, hipótese
que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
II FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do RITCEES e
alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o
trânsito em julgado, bem como pela Decisão Plenária TC
027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com
trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTAQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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RIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos
relatores competência para deliberação monocrática a
respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que poderá ensejar o desarquivamento do processo, somente nos casos descritos
na Resolução 317/2018.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art.
Diário Oficial de Contas

288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental
009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do senhor Oswaldo Santesso Filho
quanto à multa aplicada, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde
que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do
débito para as medidas de direito, na forma do art. 4º e
art. 5º, § 2º da Resolução TC nº 317/208.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
Vitória, 24 de julho de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 1244/2018
PROCESSO TC: 4732/2018
JURISDICIONADO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – SRSCI
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
INTERESSADO: RICARDO DE OLIVEIRA
MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
Trata-se de Representação, autuada por força do Acórdão TC n. 1318/2017, proferido pelo Plenário no processo n. 8699/2015, com o objetivo de apurar possível realização de despesa sem prévio empenho pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAwww.tce.es.gov.br

PEMIRIM.
Na Manifestação Técnica n. 630/2018, a Secretaria de
Controle Externo de Saúde e Assistência Social (Secex-SAS) sugeriu o CONHECIMENTO da Representação, bem
como a NOTIFICAÇÃO dos atuais gestores da Secretaria
de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, para apresentar os resultados das sindicâncias abertas.
Isto posto, DECIDO:
1. CONHECER da Representação, na forma dos artigos
94, § 2º, e 99, § 2º, da Lei Complementar n. 621/2012,
uma vez que foram atendidos os requisitos de admissibilidade, quanto a legitimidade ativa, clareza, indício de
prova e informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
2. NOTIFICAR, com fundamento no art. 63, inciso III, da
Lei Complementar n. 621/2012, o atual Secretário de Estado da Saúde, senhor RICARDO DE OLIVEIRA, e o atual Secretário de Estado de Controle e Transparência, senhor MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, encaminhem as informações
solicitadas na Manifestação Técnica n. 630/2018.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
Em 24 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA 1245/2018
PROCESSO TC: 5436/2018
JURISDICIONADO: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
INTERESSADO: RICARDO DE OLIVEIRA

nhor MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, encaminhem as informações
solicitadas na Manifestação Técnica n. 627/2018.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
Em 24 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
Trata-se de Representação, autuada por força do Acórdão TC n. 1318/2017, proferido pelo Plenário no processo n. 8699/2015, com o objetivo de apurar possível realização de despesa sem prévio empenho pelo FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
Na Manifestação Técnica n. 627/2018, a Secretaria de
Controle Externo de Saúde e Assistência Social (Secex-SAS) sugeriu o CONHECIMENTO da Representação, bem
como a NOTIFICAÇÃO dos atuais gestores da Secretaria
de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, para apresentar os resultados das sindicâncias abertas.
Isto posto, DECIDO:
1. CONHECER da Representação, na forma dos artigos
94, § 2º, e 99, § 2º, da Lei Complementar n. 621/2012,
uma vez que foram atendidos os requisitos de admissibilidade, quanto a legitimidade ativa, clareza, indício de
prova e informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
2. NOTIFICAR, com fundamento no art. 63, inciso III, da
Lei Complementar n. 621/2012, o atual Secretário de Estado da Saúde, senhor RICARDO DE OLIVEIRA, e o atual Secretário de Estado de Controle e Transparência, seDiário Oficial de Contas

DECISÃO MONOCRÁTICA 1249/2018
PROCESSO TC: 4450/2018
JURISDICIONADO: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – FEAS
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
INTERESSADO: RICARDO DE OLIVEIRA
MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
Trata-se de Representação, autuada por força do Acórdão TC n. 1318/2017, proferido pelo Plenário no processo n. 8699/2015, com o objetivo de apurar possível realização de despesa sem prévio empenho pelo FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Na Manifestação Técnica n. 626/2018, a Secretaria de
Controle Externo de Saúde e Assistência Social (Secex-SAS) sugeriu o CONHECIMENTO da Representação, bem
como a NOTIFICAÇÃO dos atuais gestores da Secretaria
de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, para apresentar os resultados das sindicâncias abertas.
Isto posto, DECIDO:
www.tce.es.gov.br

1. CONHECER da Representação, na forma dos artigos
94, § 2º, e 99, § 2º, da Lei Complementar n. 621/2012,
uma vez que foram atendidos os requisitos de admissibilidade, quanto a legitimidade ativa, clareza, indício de
prova e informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
2. NOTIFICAR, com fundamento no art. 63, inciso III, da
Lei Complementar n. 621/2012, o atual Secretário de Estado da Saúde, senhor RICARDO DE OLIVEIRA, e o atual Secretário de Estado de Controle e Transparência, senhor MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, encaminhem as informações
solicitadas na Manifestação Técnica n. 626/2018.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
Em 24 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 1250/2018
PROCESSO TC: 4571/2018
JURISDICIONADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO
AVIDOS – HMSA
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
INTERESSADO: RICARDO DE OLIVEIRA
MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
Trata-se de Representação, autuada por força do Acórdão TC n. 1318/2017, proferido pelo Plenário no processo n. 8699/2015, com o objetivo de apurar possível reaQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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lização de despesa sem prévio empenho pelo HOSPITAL
E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS.

JURISDICIONADO: HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HINSG

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhem as informações
solicitadas na Manifestação Técnica n. 620/2018.

Na Manifestação Técnica n. 621/2018, a Secretaria de
Controle Externo de Saúde e Assistência Social (Secex-SAS) sugeriu o CONHECIMENTO da Representação, bem
como a NOTIFICAÇÃO dos atuais gestores da Secretaria
de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, para apresentar os resultados das sindicâncias abertas.

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO

Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.

Isto posto, DECIDO:
1. CONHECER da Representação, na forma dos artigos
94, § 2º, e 99, § 2º, da Lei Complementar n. 621/2012,
uma vez que foram atendidos os requisitos de admissibilidade, quanto a legitimidade ativa, clareza, indício de
prova e informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
2. NOTIFICAR, com fundamento no art. 63, inciso III, da
Lei Complementar n. 621/2012, o atual Secretário de Estado da Saúde, senhor RICARDO DE OLIVEIRA, e o atual Secretário de Estado de Controle e Transparência, senhor MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, encaminhem as informações
solicitadas na Manifestação Técnica n. 621/2018.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
Em 24 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 1251/2018
PROCESSO TC: 4581/2018
Diário Oficial de Contas

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
INTERESSADO: RICARDO DE OLIVEIRA
MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
Trata-se de Representação, autuada por força do Acórdão TC n. 1318/2017, proferido pelo Plenário no processo n. 8699/2015, com o objetivo de apurar possível realização de despesa sem prévio empenho pelo HOSPITAL
INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.
Na Manifestação Técnica n. 620/2018, a Secretaria de
Controle Externo de Saúde e Assistência Social (Secex-SAS) sugeriu o CONHECIMENTO da Representação, bem
como a NOTIFICAÇÃO dos atuais gestores da Secretaria
de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, para apresentar os resultados das sindicâncias abertas.
Isto posto, DECIDO:
1. CONHECER da Representação, na forma dos artigos
94, § 2º, e 99, § 2º, da Lei Complementar n. 621/2012,
uma vez que foram atendidos os requisitos de admissibilidade, quanto a legitimidade ativa, clareza, indício de
prova e informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
2. NOTIFICAR, com fundamento no art. 63, inciso III, da
Lei Complementar n. 621/2012, o atual Secretário de Estado da Saúde, senhor RICARDO DE OLIVEIRA, e o atual Secretário de Estado de Controle e Transparência, senhor MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA, para que, no
www.tce.es.gov.br

Em 24 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 1252/2018
PROCESSO TC: 4376/2018
JURISDICIONADO: CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO DOUTOR ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS – CAPAAC
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
INTERESSADO: RICARDO DE OLIVEIRA
MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
Trata-se de Representação, autuada por força do Acórdão TC n. 1318/2017, proferido pelo Plenário no processo n. 8699/2015, com o objetivo de apurar possível realização de despesa sem prévio empenho pelo CENTRO DE
ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO DOUTOR ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS.
Na Manifestação Técnica n. 618/2018, a Secretaria de
Controle Externo de Saúde e Assistência Social (Secex-SAS) sugeriu o CONHECIMENTO da Representação, bem
como a NOTIFICAÇÃO dos atuais gestores da Secretaria
de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, para apresentar os resultados das sindicâncias abertas.
Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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Isto posto, DECIDO:
1. CONHECER da Representação, na forma dos artigos
94, § 2º, e 99, § 2º, da Lei Complementar n. 621/2012,
uma vez que foram atendidos os requisitos de admissibilidade, quanto a legitimidade ativa, clareza, indício de
prova e informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
2. NOTIFICAR, com fundamento no art. 63, inciso III, da
Lei Complementar n. 621/2012, o atual Secretário de Estado da Saúde, senhor RICARDO DE OLIVEIRA, e o atual Secretário de Estado de Controle e Transparência, senhor MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, encaminhem as informações
solicitadas na Manifestação Técnica n. 618/2018.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
Em 24 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 1253/2018
PROCESSO TC: 4876/2018
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
– SECTI
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
INTERESSADO: CAMILA DALLA BRANDÃO
MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA

dão TC n. 1318/2017, proferido pelo Plenário no processo n. 8699/2015, com o objetivo de apurar possível realização de despesa sem prévio empenho pela SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.
Na Manifestação Técnica n. 617/2018, a Secretaria de
Controle Externo de Educação e Segurança Pública (Secex-SES) sugeriu o CONHECIMENTO da Representação,
bem como a NOTIFICAÇÃO dos atuais gestores da Secretaria de Estado da Ciência e da Secretaria de Estado de
Controle e Transparência, para apresentar os resultados
das sindicâncias abertas.

PROCESSO TC: 4035/2018
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO: DENÚNCIA
DENUNCIANTE: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – FETRANSPORTES
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO ESPÍRITO SANTO – SETPES

Isto posto, DECIDO:

PROCURADOR: JAIME CARLOS DE ANGELI

1. CONHECER da Representação, na forma dos artigos
94, § 2º, e 99, § 2º, da Lei Complementar n. 621/2012,
uma vez que foram atendidos os requisitos de admissibilidade, quanto a legitimidade ativa, clareza, indício de
prova e informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

Trata-se de Denúncia, formulada pela FEDERAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO e pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, contra
possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Guarapari, na concessão do Terminal Rodoviário local, especialmente, quanto à cobrança da Taxa de
Parada.

2. NOTIFICAR, com fundamento no art. 63, inciso III, da
Lei Complementar n. 621/2012, a atual Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, senhora CAMILA DALLA BRANDÃO, e o atual Secretário de Estado de Controle e Transparência, senhor
MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA, para que, no prazo
de 30 (trinta) dias, encaminhem as informações solicitadas na Manifestação Técnica n. 617/2018.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
Em 24 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

Trata-se de Representação, autuada por força do AcórDiário Oficial de Contas

DECISÃO MONOCRÁTICA 1255/2018

www.tce.es.gov.br

Na Manifestação Técnica n. 612/2018, o Núcleo de Controle Externo de Regimes Especiais (NRE) considerou necessária a expedição de uma COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA, para que os denunciantes comprovem a alegada violação ao Princípio da Unidade de Caixa.
Isto posto, DECIDO, com fundamento no art. 63, inciso
II, da Lei Complementar n. 621/2012, COMUNICAR DILIGÊNCIA à FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ao SINDICATO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias, encaminhem as informações solicitadas na ManiQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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festação Técnica n. 612/2018.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
Em 24 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 1256/2018
PROCESSO TC: 4620/2018
JURISDICIONADO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
SAÚDE DE VITÓRIA – SRSV
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
INTERESSADO: RICARDO DE OLIVEIRA
MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA

Diário Oficial de Contas

Trata-se de Representação, autuada por força do Acórdão TC n. 1318/2017, proferido pelo Plenário no processo n. 8699/2015, com o objetivo de apurar possível realização de despesa sem prévio empenho pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA.

tâncias e os elementos de convicção;

Na Manifestação Técnica n. 631/2018, a Secretaria de
Controle Externo de Saúde e Assistência Social (Secex-SAS) sugeriu o CONHECIMENTO da Representação, bem
como a NOTIFICAÇÃO dos atuais gestores da Secretaria
de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, para apresentar os resultados das sindicâncias abertas.

al Secretário de Estado de Controle e Transparência, se-

Isto posto, DECIDO:
1. CONHECER da Representação, na forma dos artigos
94, § 2º, e 99, § 2º, da Lei Complementar n. 621/2012,
uma vez que foram atendidos os requisitos de admissibilidade, quanto a legitimidade ativa, clareza, indício de
prova e informações sobre o fato, a autoria, as circuns-

www.tce.es.gov.br

2. NOTIFICAR, com fundamento no art. 63, inciso III, da
Lei Complementar n. 621/2012, o atual Secretário de Estado da Saúde, senhor RICARDO DE OLIVEIRA, e o atunhor MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, encaminhem as informações
solicitadas na Manifestação Técnica n. 631/2018.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
Em 24 de julho de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00395/2018-8

É de competência da Segex planejar, organizar, coordenar, orientar, gerenciar, dirigir, supervisionar
e avaliar, por intermédio das suas unidades subordinadas, todas as atividades, projetos e resultados
relativos à área técnica de controle externo;

PROCESSO: 03086/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: IPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE SERRA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

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

Telefone: (027) 3334-7626

Diário Oficial de Contas

REPRESENTANTE: UNIDADE TÉCNICA DO TCEES (SECEXPREVIDENCIA)
RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS DE AMORIM, EVILASIO DE
ANGELO, ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). LUIZ CARLOS DE AMORIM, Presidente do IPS entre 15/03/2012 e 31/12/2012;
ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA, Presidente do
IPS entre 01/03/2013 a 31/12/2016; e EVILÁSIO DE ANGELO, Presidente do IPS a partir de 01/02/2017, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(m) razões de justificativas / alegações de defesa,
bem como os documentos que entender(em) necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução
Técnica Inicial nº 00383/2018-5.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial nº
00383/2018-5, juntamente com o Termo de Citação.
www.tce.es.gov.br

Fica(m) o(s) responsável(is) advertido(s) de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00398/2018-1
PROCESSO: 06009/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO AUDITORIA
EXERCÍCIO: 2014
UG: PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: PAULO LEMOS BARBOSA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). PAULO LEMOS BARBOSA, nos moldes expressos no art. 136 da LC 621/2012 c/c
art. 5º, IV, § 1º da Lei 10.028/2000, para que, no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução
Técnica Inicial 390/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 390/2018
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
Diário Oficial de Contas

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

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

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

Secretário-geral de Controle Externo

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

PROCESSO: 02884/2017-4

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

INTERESSADO: GESTOR DA UG (SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, PAULO RUY VALIM
CARNELLI)

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

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI

DECISÃO SEGEX 00399/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA
UG: SETOP - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E
OBRAS PÚBLICAS
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Esta decisão torna sem efeito a DECISÃO SEGEX
00393/2018-9.
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). FABIO NEY DAMASCENO (Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas), JOAO VICTOR DE FREITAS ESPINDULA (Assessor Especial), DENIS BALZANA AZEVEDO (Integrante da Comissão de Fiscalização do Contrato), JOSE CARLOS SEPULCRI
NETTO (Integrante da Comissão de Fiscalização do Contrato), WALDEMAR FONSECA FILHO (Integrante da Comissão de Fiscalização do Contrato) e a empresa START
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TECH SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(m)
alegações de defesa / recolham a importância devida,
bem como os documentos que entender(em) necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução
Técnica Inicial 00382/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório de Inspeção 00006/2018-1
e seus anexos/apêndices, bem como da Instrução Técnica Inicial 00382/2018-1, juntamente com o Termo de
Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa peDiário Oficial de Contas

los meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00400/2018-5

Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, da
Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES),
CITAR os Srs. José Carlos Bernardes, (Diretor Presidente
do IPESC – período: de 01.01 a 03.10.2016 e Controlador
Geral – período: desde 01.01.2017), Cleverson Almeida Dias (Diretor Presidente do IPESC – período: de 04.10
a 31.12.2016), Aline Matos Nogueira Galindo (Diretora
Presidente do IPESC – período: de 01.01 a 14/12/2017),
Liliana Maria Rezende Bullos (Prefeita Municipal – período: de 01.01 a 31.12.2016) e Fausto Viana Barreto
(Controlador Geral – período: 01.01.a 31.12.2016) para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões de justificativas / alegações de defesa,
bem como os documentos que entenderem necessários,
em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº 00389/2018-2.

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico nº 00112/2018-1,
bem como da Instrução Técnica Inicial nº 00389/2018-2,
juntamente com o Termo de Citação.

EXERCÍCIO: 2016

Fica o responsável advertido de que:

UG: IPESC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

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

PROCESSO: 07002/2017-3

RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: CLEVERSON ALMEIDA DIAS, JOSE CARLOS BERNARDES, ALINE MATOS NOGUEIRA GALINDO, LILIANA MARIA REZENDE BULLUS, FAUSTO VIANA BARRETO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o

www.tce.es.gov.br

b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da coQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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municação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
Diário Oficial de Contas

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00401/2018-1
PROCESSO: 07061/2017-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
UG: IPVV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: NEREIDA ALVES CHAGAS, RODNEY ROCHA MIRANDA, IVAN CARLINI, SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO
INTERESSADO: MAX FREITAS MAURO FILHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, da
Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES), CITAR os Srs. Nereida Alves Chagas, (Diretora Presidente do IPVV – período: 01.01 a 31.12.2016), Rodney
Rocha Miranda (Prefeito Municipal – período: 01.01 a
31.12.2016), Severino Alves da Silva Filho (responsável
pelo Controle Interno – período: 01.01 a 31.12.2016) e
Ivan Carlini (Presidente da Câmara Municipal – período: 01.01 a 31.12.2016) para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões de justificativas / alegações de defesa, bem como os documentos
que entenderem necessários, em razão das ocorrências
constantes da Instrução Técnica Inicial nº 00392/2018-4.
www.tce.es.gov.br

DECIDE, ainda, o Secretário-geral de Controle Externo do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV,
e 358, III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES), NOTIFICAR o Sr. Max Freitas Mauro Filho (Prefeito Municipal – desde 01.01.2017), para que
tome CIÊNCIA, quanto ao Item 3.6.1.1 do Relatório Técnico 00118/2018-7, diante do descumprimento do limite de gastos com administração pelo RPPS, estabelecido pelo artigo 191, da Lei Complementar Municipal n°.
22/2012 e pela Portaria MPS 402/2008, tendo em vista a
possibilidade do Ente, caso seja mantido o indício de irregularidade, ter que efetuar o ressarcimento de tais valores despendidos acima do limite legal aos cofres previdenciários e quanto ao Item 4.1 do RT 00118/20187, diante do descumprimento pela Controladoria Geral
do Município do Regimento Interno do TCEES e da Instrução Normativa TC nº. 34/2015, tendo em vista que é
responsabilidade do município manter o sistema de controle interno, conforme determina o art. 74 da Constituição Federal de 1988 e o art. 59 da Lei Complementar nº
101/2000.
Determino ainda, o encaminhamento ao responsável
de cópia desta Decisão, bem como do Relatório Técnico nº 00118/2018-7 e da Instrução Técnica Inicial nº
00392/2018-4, juntamente com o Termo de Citação.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como reQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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alizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;

com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.

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

DECISÃO SEGEX 00402/2018-4

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

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

PROCESSO: 04924/2017-9
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO LEVANTAMENTO
UGS: PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE, PMA
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA, PMA -PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ, PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, PMAB – PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÁGUIA BRANCA, PMAC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
AFONSO CLÁUDIO, PMAC – PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALFREDO CHAVES, PMADN - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ÁGUA DOCE DO NORTE, PMARN -PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO, PMAV - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ATÍLIO VIVÁCQUA, PMB -PREFEITURA MUNICIPAL DE
BREJETUBA, PMBE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, PMBG PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU, PMBJN PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE, PMBSF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, PMC - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA,
PMC - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, PMC - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, PMCB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, PMCC - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, PMCI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEwww.tce.es.gov.br

MIRIM, PMDM - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, PMDRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DORES DO RIO PRETO, PMDSL – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, PME - PREFEITURA
MUNICIPAL DE ECOPORANGA, PMF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO, PMG - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUAÇUÍ, PMG – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, PMGL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
LINDENBERG, PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA,
PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU, PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA, PMI - PREFEITURA
MUNICIPAL DE IRUPI, PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAGUAÇU, PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA, PMI
– PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA, PMI - PREFEITURA
MUNICIPAL DE ICONHA, PMJ - PREFEITURA MUNICIPAL
DE JAGUARÉ, PMJM - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, PMJN - PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO NEIVA, PML - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, PMLT - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA
TERRA, PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA,
PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA, PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI, PMM – PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI, PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, PMMF - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, PMMF - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE, PMMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, PMNV - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA, PMP - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA, PMP - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS, PMPANCAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS, PMPB - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO,
Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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PMPC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO,
PMPK - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, PMRB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL,
PMRNS - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL,
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA, PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, PMSDN - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, PMSGP
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA,
PMSJC – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PMSL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, PMSM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, PMSMJ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, PMSRC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
ROQUE DO CANAÃ, PMST - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA TERESA, PMV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, PMV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, PMVA
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, PMVIVA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, PMVNI - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,
PMVP - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, PMVV PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: JOSE DE BARROS NETO, JOAO DO CARMO DIAS, GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, ELEAZAR FERREIRA LOPES, VERA LUCIA COSTA, EDUARDO
MAROZZI ZANOTTI, JOAO PAGANINI, CARLOS ENRIQUE
EMERICK STORCK, DARLY DETTMANN, ROGERIO FEITANI, OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR, SERGIO
LUIZ ANEQUIM, MARIO SERGIO LUBIANA, SERGIO MURILO MOREIRA COELHO, AMANDA QUINTA RANGEL, MARCOS GERALDO GUERRA, AUDIFAX CHARLES PIMENTEL
BARCELOS,
GILSON DANIEL BATISTA, MAX FREITAS MAURO FILHO,
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LUCIANO SANTOS REZENDE, EDELIO FRANCISCO GUEDES, PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO,
ANGELO ANTONIO CORTELETTI, JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR,
FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE, LUIZ AMERICO BOREL,
FABRICIO PETRI, FABRICIO GOMES THEBALDI, JONES CAVAGLIERI, ALMIR LIMA BARROS,
ALENCAR MARIM, LAURO VIEIRA DA SILVA, MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA, VICTOR DA SILVA COELHO,
LUIZ CARLOS PIASSI, SERGIO MENEGUELLI, FRANCISCO
BERNHARD VERVLOET, CHRISTIANO SPADETTO, ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL, WANZETE KRUGER, CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO, ELIAS DAL COL, GERALDO LOSS, EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, LUCIANO MIRANDA SALGADO, REGINALDO SIMAO DE SOUZA,
LUCIANO DE PAIVA ALVES, ADEMAR SCHNEIDER, WELITON VIRGILIO PEREIRA, SERGIO FARIAS FONSECA, OTAVIO ABREU XAVIER,
JOSAFA STORCH, GUERINO LUIZ ZANON, HERMINIO BENJAMIN ESPANHOL, ROBERTINO BATISTA DA SILVA, JOAO
CARLOS LORENZONI,
GEDER CAMATA, ANGELO GUARCONI JUNIOR, IRACY CARVALHO ACHADO BALTAR FERNANDES, CARLOS
BRAHIM BAZZARELLA, SIDICLEI GILES DE ANDRADE,
BRUNO TEOFILO ARAUJO, ARNOBIO PINHEIRO SILVA,
JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA, FELISMINO ARDIZZON, THIAGO FIORIO LONGUI, VALDEMAR LUIZ HORBELT
COUTINHO, HILARIO ROEPKE,
GILSON ANTONIO DE SALES AMARO, PEDRO AMARILDO
DALMONTE,
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, JOSE CARLOS DE
ALMEIDA, DANIEL SANTANA BARBOSA, RUBENS CASOTwww.tce.es.gov.br

TI, ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI, JOAO CHRISOSTOMO ALTOE, BRAZ DELPUPO, IRINEU WUTKE, ROBSON
PARTELI, CARLOS RENATO PRUCOLI, THIAGO PECANHA
LOPES, JOAO VANES DOS SANTOS
Diante do que consta dos autos em epígrafe, o Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo DECIDE, com fundamento no
art. 63, incisos I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c
arts. 47, inciso IV, e 358, incisos I e III, todos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR os responsáveis apontados nos quadros abaixo, para que, no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões
de justificativa e documentos que entenderem necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução
Técnica Inicial 394/2018-3:
Quadro 1: RESPONSÁVEIS QUE DEVERÃO SER CITADOS
E NOTIFICADOS
RESPONSÁVEL
Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro (Prefeito Municipal de Água Doce do Norte)
Sr. José Guilherme Gonçalves Aguilar (Prefeito Municipal de
Alegre)
Sr. Luiz Américo Borel (Prefeito Municipal de Alto Rio Novo)
Sr. Alencar Marim (Prefeito Municipal de Barra de São Francisco)
Sr. Marcos Antonio Teixeira de Souza (Prefeito Municipal de
Bom Jesus do Norte)
Sr. Victor da Silva Coelho (Prefeito Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim)
Sr. Sergio Meneguelli (Prefeito Municipal de Colatina)
Sr. Francisco Bernhard Vervloet (Prefeito Municipal de Conceição da Barra)
Sr. Christiano Spadetto (Prefeito Municipal de Conceição do
Castelo)
Sr. Joilson Rocha Nunes (Prefeito Municipal de Fundão)
Sr. Carlos Henrique Emerick Storck (Prefeito Municipal de Irupi)
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Sr. Weliton Virgílio Pereira (Prefeito Municipal de Iúna)
Sr. Sérgio Farias Fonseca (Prefeito Municipal de Jerônimo
Monteiro)
Sr. Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal de Marataízes)
Sr. Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior (Prefeito Municipal
de Mucurici)
Sr. Thiago Fiorio Longui (Prefeito Municipal de Rio Novo do
Sul)
Sr. Gilson Antonio de Sales Amaro (Prefeito Municipal de Santa Teresa)
Sr. Pedro Amarildo Dalmonte (Prefeito Municipal de São Domingos do Norte)
Sr. José Carlos de Almeida (Prefeito Municipal de São José do
Calçado)
Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos (Prefeito Municipal da
Serra)
Sr. Braz Delpupo (Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante)
Sr. Robson Parteli (Prefeito Municipal de Vila Valério)

Quadro 2: RESPONSÁVEIS QUE DEVEM SER CITADOS
RESPONSÁVEL
Sr. Thiago Peçanha Lopes (ex-Prefeito Municipal de Itapemirim)
Sr. João Vanes dos Santos (ex-Prefeito Municipal de Jaguaré)

Quadro 3: RESPONSÁVEIS QUE DEVEM SER NOTIFICADOS
RESPONSÁVEL
Sr. Rogério Feitani (ou quem estiver respondendo como Prefeito Municipal de Jaguaré)
Sr. Luciano de Paiva Alves (ou quem estiver respondendo como Prefeito Municipal de Itapemirim)

Determino o encaminhamento aos responsáveis de cópia desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial 394/2018-3, da Decisão TC 4147/2017-2 e do Apêndice 341/2017-3, juntamente com os Termos de Citação
e de Notificação.
Ficam os responsáveis advertidos que:
Diário Oficial de Contas

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 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta aos termos de citação e/ou de notificação
deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normawww.tce.es.gov.br

tiva TC 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00403/2018-9
PROCESSO: 03903/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: PMNV - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
REPRESENTANTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE CONTAS (LUCIANO VIEIRA)
RESPONSÁVEL: WALTER DE PRA, URBIS - INSTITUTO DE
GESTAO PUBLICA,
DAYWIDSON STABENOW, HERALDO ORATO SOUZA DA
SILVA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Internodeste Tribunal, CITAR os Srs. Walter de Prá, (Prefeito);
Daywidson Stabenow (Secretário de Finanças); Heraldo Orato Souza da Silva (Secretário de Finanças); e URBIS - Instituto de Gestão Pública, (contratada), para que,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem
alegações de defesa ou recolham a importância devida,
bem como os documentos que entenderem necessários,
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em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial 00365/2018-7.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial 00365/2018-7, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
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do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00404/2018-3
PROCESSO: 03334/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO AUDITORIA
UG: PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Luciana Bossato Cardoso
da Victoria (Fiscal de contrato), Globo Prestação de Serviços de Limpeza Ltda (Empresa contratada), Eunice Cristina Rosa Barbosa de Almeida (Fiscal de Contrato), Carlos
José Lourencini Palaoro (Fiscal de Contrato) Marcius Pettermann de Carvalho (Fiscal de contrato), para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(m)
razões de justificativas, bem como os documentos que
entender(em) necessários, em razão das ocorrências
www.tce.es.gov.br

constantes da Instrução Técnica Inicial nº 396/2018-2.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial nº
396/2018-2, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observânQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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cia aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00405/2018-8
PROCESSO: 06086/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO AUDITORIA
EXERCÍCIO: 2015
UG: PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
CALÇADO
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: LILIANA MARIA REZENDE BULLUS
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no
art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). LILIANA MARIA REZENDE BULLUS, nos moldes expressos no art. 136 da LC
621/2012 c/c art. 5º, IV, § 1º e 2º da Lei 10.028/2000,
para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
apresente (m) as razões de justificativas, bem como os
documentos que entender necessários, em razão dos
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achados da Instrução Técnica Inicial 398/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 398/2018
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observânwww.tce.es.gov.br

cia aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00406/2018-2
PROCESSO: 06995/2017-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
UG: IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: MARIA APARECIDA RIALI, ROMERO
GOBBO FIGUEREDO,
CLAITON HAROLDO MONTE, PAULO JORGE MATTOS, LUCIA HELENA CUNHA DA SILVA, JHONATAN DOS SANTOS
SILVA
INTERESSADO: OTAVIO ABREU XAVIER
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, da
Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES),
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CITAR os Srs. Maria Aparecida Riali, (Diretora Presidente do IPSJON – período: 01.01 a 31.12.2016), Romero
Gobbo Figueredo (Prefeito Municipal – período: 01.01
a 31.12.2016), Claiton Haroldo Monte (responsável pelo Controle Interno – período: 01.01 a 31.12.2016), Paulo Jorge Matos (Secretário Municipal de Saúde – período 01.01 a 31.12.2016), Lúcia Helena Cunha da Silva
(Secretária Municipal de Ação Social – período 07.11 a
31.12.2016), e Jhonatan dos Santos Silva (responsável
pelo Controle Interno – período: desde 01.01.2017) para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões de justificativas / alegações de defesa,
bem como os documentos que entenderem necessários,
em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº 00397/2018-7.
DECIDE, ainda, o Secretário-geral de Controle Externo
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com
fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar
nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso
IV, e 358, III, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES), NOTIFICAR o Sr. Otávio Abreu Xavier (Prefeito Municipal – desde 01.01.2017), para que
tome CIÊNCIA, quanto ao Item 3.1.3 do Relatório Técnico 00111/2018-5 ,diante da possibilidade do ente ter
que recompor as reservas que não foram formadas no
exercício, em decorrência das mesmas terem sido utilizadas no pagamento de despesas previdenciárias, com
fundamento no caput do art. 40 da Constituição Federal, art. 1º, § 1º, parágrafo único do art. 8º e art. 69 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 1º da Lei Federal
nº. 9.717/98, e artigos 17, 18 e 19 da Portaria MPS nº.
403/2008 e quanto ao Item 3.6.1.1 do Relatório Técnico
00111/2018-5, diante do descumprimento do limite de
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gastos com administração pelo RPPS, estabelecido pelo
artigo 6º, inciso VIII, da Lei Federal 9.717/1998, pelo artigo 1º, da Lei Municipal 2635/2014 e pela Portaria MPS
402/2008, tendo em vista a possibilidade do Ente, caso
seja mantido o indício de irregularidade, ter que efetuar
o ressarcimento de tais valores despendidos acima do limite legal aos cofres previdenciários.
Determino ainda, o encaminhamento ao responsável
de cópia desta Decisão, bem como do Relatório Técnico nº 00111/2018-5 e da Instrução Técnica Inicial nº
00397/2018-7, juntamente com o Termo de Citação.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e dewww.tce.es.gov.br

cisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00408/2018-1
PROCESSO: 03611/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: CMS - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: NEIDIA MAURA PIMENTEL
Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). NEIDIA MAURA PIMENTEL, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do
TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 405/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 152/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 405/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e deDiário Oficial de Contas

cisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

RESPONSÁVEL: RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA, FLAVIA
CRISTINA PONTES,

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

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no
art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Marcelo Endlich Leal
(Subsecretário de Tecnologia da Informação), Ney Coimbra Flores Neto (Membro da Comissão Técnica do Projeto SIGEVV) e Flávia Cristina Pontes (Pregoeira Municipal), para que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, apresentem razões de justificativas, bem como os
documentos que entenderem necessários, em razão
das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial
00406/2018-2.

f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00409/2018-6
PROCESSO: 04311/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: PMVV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
REPRESENTANTE: E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA
[SUZANY MEDEIROS LEITE (CPF: 084.549.847-98)]
www.tce.es.gov.br

MARCELO ENDLICH LEAL, NEY COIMBRA FLORES NETO

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, da Manifestação Técnica 00598/2018-7,
bem como da Instrução Técnica Inicial 00406/2018-2,
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por memQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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bro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

UG: PMPANCAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS

TCEES;

RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS

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

REPRESENTANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
RESPONSÁVEL: SIDICLEI GILES DE ANDRADE, SILMAR
SUBTIL MARCHETTI,
VILMAR BARROS DE ARAUJO, EMIR MAX ROMAIS

f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR os Srs. Sidiclei Giles de Andrade
(Prefeito Municipal); Silmar Subtil Marchetti (Secretário
Municipal de Finanças); Vilmar Barros de Araújo (Presidente da Comissão Permanente de Licitação); Emir Max
Romais (Procurador Jurídico Municipal), para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões de justificativas, bem como os documentos que entenderem necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial 00388/2018-8.

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

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, da Instrução Técnica Inicial 00388/20188, juntamente com o Termo de Citação.

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

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00410/2018-9
PROCESSO: 09327/2017-5
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO

Diário Oficial de Contas

Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
www.tce.es.gov.br

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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DECISÃO SEGEX 00411/2018-3
PROCESSO: 03526/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: CMC - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). JOLIMAR BARBOSA DA
SILVA, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno
do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012,
para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
apresente (m) as razões de justificativas, bem como os
documentos que entender necessários, em razão dos
achados da Instrução Técnica Inicial 407/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 154/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 407/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
Diário Oficial de Contas

TCEES;

DECISÃO SEGEX 00413/2018-2

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

PROCESSO: 04057/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: PMG - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
REPRESENTANTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE CONTAS (LUCIANO VIEIRA)
RESPONSÁVEL: ORLY GOMES DA SILVA [OTAVIO JUNIOR
RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES), JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULO GOMES
DIAS (OAB: 15044-ES)]
TERCEIRO INTERESSADO: ANA PAULA COSTA DA SILVA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, II, ambos do Regimento Interno deste
Tribunal, expedir COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA aos
Srs. ORLY GOMES DA SILVA (Prefeito Municipal) e ANA
PAULA COSTA DA SILVA (Procuradora Municipal), para,
no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, suprir a necessidade dos dados informados na Manifestação Técnica 00604/2018-9, conforme art. 358, II do RITCEES.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, e da Manifestação Técnica 00604/2018-9,
juntamente com o Termo de Comunicação de Diligência.
Fica o responsável advertido de que:
a) O não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal);
Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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b) A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica deste Tribunal;

deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). RUBENS CASOTTI, nos
termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES
c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente
(m) as razões de justificativas, bem como os documentos
que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 409/2018;

c) A resposta ao termo de comunicação de diligência deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo
TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 155/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 409/2018 juntamente
com o Termo de Citação.

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

Fica o responsável advertido de que:

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00414/2018-7
PROCESSO: 03567/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMSRC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
DO CANAÃ
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: RUBENS CASOTTI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
Diário Oficial de Contas

a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pewww.tce.es.gov.br

los meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00415/2018-1
PROCESSO: 03606/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMSL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
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inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar
621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem
como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 410/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 157/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 410/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procuDiário Oficial de Contas

rador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00416/2018-6
PROCESSO: 04313/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMSMJ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
DE JETIBÁ
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: HILARIO ROEPKE
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
www.tce.es.gov.br

inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). HILARIO ROEPKE, nos
termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES
c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente
(m) as razões de justificativas, bem como os documentos
que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 411/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 156/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 411/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procuQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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rador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00417/2018-1
PROCESSO: 03319/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMST - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
Diário Oficial de Contas

deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). GILSON ANTONIO DE
SALES AMARO, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar
621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem
como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 412/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 158/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 412/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pewww.tce.es.gov.br

los meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00418/2018-5
PROCESSO: 05991/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO AUDITORIA
EXERCÍCIO: 2012
UG: PMVIVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: EDECIR FELIPE
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
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deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). EDECIR FELIPE, nos termos do artigos 135, inciso II, da Lei Orgânica e 389, inciso II, do Regimento Interno, para que, no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, apresente(m) as razões de
justificativas, bem como os documentos que entender
necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 402/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 402/2018
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o diDiário Oficial de Contas

reito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00419/2018-1
PROCESSO: 06011/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO AUDITORIA
EXERCÍCIO: 2012
UG: PMMF - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: ELIANE PAES LORENZONI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
www.tce.es.gov.br

deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). ELIANE PAES LORENZONI, nos termos do artigos 135, inciso II, da Lei Orgânica e
389, inciso II, do Regimento Interno, para que, no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução
Técnica Inicial 403/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 403/2018
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o diQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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reito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00420/2018-2
PROCESSO: 03572/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMVIVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: ROBSON PARTELI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). ROBSON PARTELI, nos
Diário Oficial de Contas

termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES
c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente
(m) as razões de justificativas, bem como os documentos
que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 413/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 159/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 413/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o diwww.tce.es.gov.br

reito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00421/2018-7
PROCESSO: 03282/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMRB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: FELISMINO ARDIZZON
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). FELISMINO ARDIZZON,
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nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 414/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 161/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 414/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o diDiário Oficial de Contas

reito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00422/2018-1
PROCESSO: 05989/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO AUDITORIA
EXERCÍCIO: 2012
UG: CMNV - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: FLAMINIO GRILLO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). FLAMINIO GRILLO, nos
www.tce.es.gov.br

termos do artigos 135, inciso II, da Lei Orgânica e 389,
inciso II, do Regimento Interno, para que, no prazo de
30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(m) as razões
de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 404/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 404/2018
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
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do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00424/2018-1
PROCESSO: 03275/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMMF - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FLORIANO
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: JOAO CARLOS LORENZONI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). JOAO CARLOS LORENZODiário Oficial de Contas

NI , nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do
TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 415/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 162/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 415/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o diwww.tce.es.gov.br

reito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00426/2018-1
PROCESSO: 03369/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: SECOM - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
REPRESENTANTE: MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE CONTAS (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
RESPONSÁVEL: ANDREIA DA SILVA LOPES, ALTAMIRO
ENESIO SCOPEL
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, 358, inciso I, e 310, §2º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR os Srs. Altamiro Enésio Scopel (Superintendente Administrativo Financeiro) e Andreia da Silva Lopes (Superintendente Estadual de Comunicação Social), para que, no prazo de 10 (dez) dias
improrrogáveis, apresentem razões de justificativas,
bem como os documentos que entenderem necessários,
em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial 00401/2018-1.
Determino o encaminhamento, ao responsável de cópia
desta Decisão, da Instrução Técnica Inicial 00401/20181, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
Diário Oficial de Contas

e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
NOTIFICAÇÃO do resumo dos alertas previstos no art.
59, §1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio eletrônico, nos termos do artigo
12 da Instrução Normativa TC nº 44, de 20 de março de
2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇA-

pal de Brejetuba
RESPONSÁVEL: João do Carmo Dias
C.P.F.: 47831901787
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Brejetuba, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato
de o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações do 2º Bimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)
quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
-46.550,43
2.090.554,14

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação
de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas
para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no
referido Termo condição necessária para restabelecer as
funcionalidades do sistema.
Vitória, 14 de julho de 2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

MENTÁRIA (RREO)

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018

UNIDADE GESTORA: 015E0700001 - Prefeitura Municiwww.tce.es.gov.br

UNIDADE GESTORA: 015E0700001 - Prefeitura MuniciQuarta-feira, 25 de julho de 2018
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pal de Brejetuba
RESPONSÁVEL: João do Carmo Dias
C.P.F.: 47831901787
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Brejetuba, con-

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

Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo de
Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação de
Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para
essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.

nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o juris-

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

dicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacio-

PERÍODO: 1º Bimestre de 2018

nado(s), com base nas informações do 1° Quadrimestre
de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s)

UNIDADE GESTORA: 042E0700001 - Prefeitura Municipal
de Linhares

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

quadro(s) a seguir:

RESPONSÁVEL: GUERINO LUIZ ZANON

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018

C.P.F.: 55776469791

UNIDADE GESTORA: 042E0700001 - Prefeitura Municipal de Linhares

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

Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre
a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III,
Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II, §
1º, do art. 59 da LRF)

Valor
33.086.643,75
16.110.081,04
48,69
17.866.787,63
16.973.448,24
16.080.108,86

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação
de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas
para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no
referido Termo condição necessária para restabelecer as
funcionalidades do sistema.
Vitória, 14 de julho de 2018.
Diário Oficial de Contas

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Linhares, conforme
disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de
meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária,
com base nas informações do 1º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Valor
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da
-257.937,33
LRF)
Resultado Nominal realizado no
39.843.834,97
período
Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
www.tce.es.gov.br

Vitória, 18 de julho de 2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

RESPONSÁVEL: GUERINO LUIZ ZANON
C.P.F.: 55776469791
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Linhares, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações do 2º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado
no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
-515.874,67
24.181.417,58

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Quarta-feira, 25 de julho de 2018
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Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 18 de julho de 2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 1º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 027E0700001 - Prefeitura Municipal
de Guaçuí
RESPONSÁVEL: Vera Lúcia Costa

Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
361.926,97
1.252.137,82

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo de
Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação de
Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para
essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 19 de julho de 2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)

C.P.F.: 94821259753
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Guaçuí, conforme
disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento de
meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária,
com base nas informações do 1º Bimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação

Valor

Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/
c art. 13 da LRF)

13.499.729,62

Realizado no período

11.572.549,28

Diário Oficial de Contas

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.

PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 027E0700001 - Prefeitura Municipal
de Guaçuí
RESPONSÁVEL: Vera Lúcia Costa
C.P.F.: 94821259753
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Guaçuí, conforme
disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o
jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento
de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações do 2º Bimestre de 2018

www.tce.es.gov.br

do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s)
a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
723.853,94
2.985.443,03

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo de
Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação de
Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas para
essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no referido Termo condição necessária para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 19 de julho de 2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 2º Bimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal
de Ibiraçu
RESPONSÁVEL: Eduardo Marozzi Zanotti
C.P.F.: 97939617753
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Ibiraçu, conforme
disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o
jurisdicionado apresentar tendência ao descumprimento
de meta(s) estabelecida(s) na Lei de Diretrizes Orçamen-
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tária, com base nas informações do 2º Bimestre de 2018
do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s)
a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
233.333,33
3.910.045,07

PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2018
UNIDADE GESTORA: 027E0700001 - Prefeitura Municipal
de Guaçuí
RESPONSÁVEL: Vera Lúcia Costa
C.P.F.: 94821259753

Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso
II, § 1º, do art. 59 da LRF)

36.662.956,04
34.829.808,23
32.996.660,43

Limite Prudencial de Despesa com Pessoal ultrapassado

Meta de Resultado Nominal com tendência ao descumprimento

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA

Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução

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

emitido ao Poder Executivo Municipal de Guaçuí, con-

Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo

Vitória, 19 de julho de 2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

Diário Oficial de Contas

forme disposto no §1º do art. 59 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicio-

de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades refer-

nado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacionado(s),

entes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à Prestação

com base nas informações do 1° Quadrimestre de 2018

de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão desabilitadas

do sistema LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s)

para essa Unidade Gestora, sendo a assinatura digital no

a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL

www.tce.es.gov.br

Valor
67.894.363,03
34.897.659,26
51,40

referido Termo condição necessária para restabelecer as
funcionalidades do sistema.
Vitória, 19 de julho de 2018.
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Atos da Secretaria Geral das Sessões
REPUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO POR INCORREÇÃO
ANTERIOR

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

Telefone: (27) 3334-7677

Diário Oficial de Contas

PROCESSO - TC 3658/2018 (APENSOS: TC 2487/2018, TC
3340/2013)
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
RECORRIDO - ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE
ADVOGADOS - ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB-ES 15.786), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB-ES
16.046) E MARIANA DA SILVA GOMES (OAB-ES 22.270)
REFERÊNCIA: - PROCESSO TC 3340/2013 (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2012 – PREFEITURA DE
BOA ESPERANÇA – PARECER PRÉVIO TC 133/2017-SEGUNDA CÂMARA)
Fica o senhor ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE, por seus advogados acima mencionados, NOTIFICADO da Decisão Monocrática 1201/2018-6, prolatada no
Processo TC 3658/2018, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, caso queira, apresente suas contrarrazões recursais. O conteúdo integral da Decisão Monocrática 1201/2018-6, bem como da peça inicial do Recurso de Reconsideração encontra-se no site do TCEES.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
VOR/REC

www.tce.es.gov.br
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