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Hoje é dia de Vila Velha
comemorar sua emancipação política.
Parabéns!
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ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

Atos da Diretoria Geral de Secretaria
ATO DGS Nº 069/2018

Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:
– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;
– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;
– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;
– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;
– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

Designar servidores para fiscalização do Contrato TCEES
Nº 024/2017, firmado com a empresa Mindworks Informática Ltda.
O Diretor-Geral de Secretaria do Tribunal Contas do Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que
consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da Norma Interna SCT
- 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar para fiscalização do Contrato Nº 024/2017,
processo de gestão TC nº 2054/2017, firmado com a empresa Mindworks Informática Ltda., os servidores conforme abaixo:
Processo TC de pagamento n° 662/2018
Referência: Equipe de desenvolvimento do sistema CidadES
Servidor
Matrícula Designação
André Gustavo Coelho de Al- 203.523
Fiscal Titular
meida
Pedro Paiva Brito Filho
203.613
Fiscal Administrativo
Raysla Miranda Leite da Silva 203.416
Fiscal Administrativo
Processo TC de pagamento n° 6029/2018
Referência: Equipe técnica para desenvolvimento do sistema e-TCEES
Servidor
Matrícula Designação
Igor Magri Vale
203.559
Fiscal Titular
Pedro Paiva Brito Filho
203.613
Fiscal Administrativo
Raysla Miranda Leite da Silva 203.416
Fiscal Administrativo

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Telefone: (027) 3334-7665

Diário Oficial de Contas

Vitória/ES, 25 de julho de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
www.tce.es.gov.br
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PLENÁRIO

Atos do Plenário

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Pautas das Sessões - Plenário

Processo: 06623/2015-3

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO

PAUTA DA 7ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO PLENÁRIO
TERÇA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 13:00

Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges

A Secretaria Geral das Sessões, com base na Portaria N nº
069, de 17 de outubro de 2017, convoca, nos termos do artigo 64 do Regimento Interno, para a 7ª Sessão Plenária Administrativa do corrente exercício, a ser realizada no dia 7
de agosto de 2018, terça-feira, às 13:00, na Sala das Sessões
“Francisco Lacerda de Aguiar”, para deliberação dos seguintes processos:

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 08510/2015-7
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Processo de Estabilidade
Apensos: 10031/2016-1, 08450/2016-7
Servidor TCEES: LUIZ ANTONIO ALVES
Total: 1 processo

SESSÕES

Classificação: Recurso Inominado
Apensos: 03741/2015-9, 06629/2015-1, 06691/2015-1,
11578/2014-5
Interessado: ASTCES [VITOR RIZZO MENECHINI] )
Deliberações: Adiado
Processo: 06629/2015-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Recurso Inominado
Apensos: 03741/2015-9, 06623/2015-3, 06691/2015-1,
11578/2014-5
Interessado: ANAIR PUZIOL DE OLIVEIRA
Deliberações: Adiado
Processo: 06691/2015-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Recurso Inominado
Apensos: 03741/2015-9, 06623/2015-3, 06629/2015-1,
11578/2014-5
Interessado: SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Deliberações: Adiado

Terças-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Total: 3 processos

www.tce.es.gov.br
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Total geral: 4 processos
Nos termos do art. 68 do Regimento Interno, fica o Ex-

Processo: 04612/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Embargos de Declaração

mo. Sr. Procurador-Geral do Ministério Público junto ao

Apensos: 06670/2016-6, 02967/2013-1

Tribunal, ou seu substituto legal, convidado a participar

Recorrente: LASTENIO LUIZ CARDOSO [FELIPE OSORIO
DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)]

da referida sessão.

Processo: 04957/2018-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Fazenda

PAUTA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO TERÇA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 14:00

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

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

Representante: BRASILINE INFORMATICA LTDA

CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 03306/2018-1

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SAESA DO BRASIL LTDA [RODRIGO ALVES
ROSELLI, VICTOR DI GIORGIO MORANDI]
Responsável: ELDA MARCIA MORAES SPEDO, LIVIA
VON RONDON GOMES
Processo: 05047/2017-7
Unidade gestora: Controladoria Geral
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO
Processo: 05374/2017-2

Responsável: BRUNO FUNCHAL, RICARDO ISHIMURA
Total: 3 processos

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 06525/2011-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Alfredo Chaves

Exercício: 2016
Responsável: ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Processo: 03175/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Recurso de Reconsideração

Classificação: Recurso de Reconsideração

Apensos: 05517/2015-3, 01382/2014-5, 01374/2014-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Bananal

Apensos: 04070/2009-3, 01728/2009-5

Classificação: Recurso de Reconsideração

Recorrente: JOAO BOSCO COSTA

Recorrente: ORLY GOMES DA SILVA [JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS
(OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY
(OAB: 27952-ES)]

Apensos: 04387/2016-1, 02917/2015-9, 02916/2015-4
Interessado: Outras autoridades (EDIMILSON SANTOS
ELIZIÁRIO)
Recorrente: EDIMILSON SANTOS ELIZIARIO

Diário Oficial de Contas

Processo: 03429/2016-8
Unidade gestora: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

www.tce.es.gov.br

Total: 5 processos
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CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 05062/2017-1
Unidade gestora: Gabinete do Prefeito de Cariacica
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: CLAUDIO MENDONCA DA SILVA
Processo: 03335/2018-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA, SUZY LADY SANTOS
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, LUCIMAR TOZETTI BATISTA
Total: 2 processos

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 04761/2008-5
Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos: 00875/2010-4
Denunciante: Identidade preservada
Diário Oficial de Contas

Responsável: ANGELA MARIA SIAS, CEBILIA MENEGHELI, EDILAINE PACHECO VIEIRA [PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS (OAB: 13330-ES)], ESSENCIAL
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, JAIR
DE MENDONCA CARDOSO, SOLANGE SIQUEIRA LUBE [ARTHUR AZEREDO THEVENARD, BARBARA DALLA
BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), BARBARA
DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES),
CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262BES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, LAILA CHEIM SADER MALHEIROS, LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB:
29031-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029ES), MARIANA PARAÍSO BIZZOTTO DE MENDONÇA, MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MILENA
MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), MYRNA FERNANDES CARNEIRO (OAB: 15906-ES), PATRICK GOMES
DE SOUZA, RAFAEL BEBBER CHAMON, TATIANE MENDES
RIBEIRO (OAB: 28947-ES)]
Total: 1 processo

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA,
CLAUDIO JOSE MELLO DE SOUSA
Processo: 05054/2017-7
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALICIO
Processo: 05061/2017-7
Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social
de Cariacica
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ
Processo: 05999/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de João Neiva
Classificação: Pedido de Revisão
Apensos: 01936/2014-1, 01400/2011-5

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO

Requerente: LAELIO LUCAS ZAMBON

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Processo: 01408/2018-9

Processo: 05052/2017-8

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos de Serra
www.tce.es.gov.br

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Represen-
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tação

Apensos: 07753/2015-9, 02351/2004-4

tação

Representante: EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR

Recorrente: REGINALDO DOS SANTOS QUINTA [LUISA
PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455-ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES)]

Representante: SAESA DO BRASIL LTDA [RODRIGO ALVES

Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
Total: 5 processos

Processo: 03679/2018-8

ROSELLI (OAB: 15687-ES)]
Responsável: ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO, MARLUSSI MENEGHEL FONSECA

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 12344/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Recurso de Reconsideração

Apensos: 03295/2018-6, 03149/2011-6
Interessado: PAULO STEFENONI
Recorrente: CASSYUS DE SOUZA SESSE [MARCELO PIMENTA MATTOS (OAB: 16181-ES), MARCELO PIMENTA
MATTOS (OAB: 16181-ES), MARX LAYO KOGURE GANASIN]

Apensos: 01851/2012-7
Recorrente: WILSON LUIZ VENTURIM

Total: 7 processos

Classificação: Embargos de Declaração

Processo: 03820/2018-4

CONSELHEIRO SUBSTITUTO
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 06835/2016-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Cultura de Vitória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha

Exercício: 2015

Classificação: Prestação de Contas Mensal

Responsável: ANA LAURA NAHAS, ERLON JOSE PAS-

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança

Exercício: 2017

CHOAL, LELIANE KROHLING VIEIRA

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Responsável: MAX FREITAS MAURO FILHO

Processo: 09882/2016-1

Representante: Membros do Ministério Público de Contas (LUCIANO VIEIRA)
Responsável: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE
Processo: 06835/2017-8

Processo: 05077/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Pedido de Revisão

Total geral: 24 processos

Requerente: PAULO LEMOS BARBOSA
Processo: 05910/2018-7

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação, Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

Unidade gestora: Polícia Militar do Espírito Santo

Classificação: Recurso de Reconsideração

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Represen-

Diário Oficial de Contas

Total: 1 processo

www.tce.es.gov.br

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO:
Dia 14 de agosto de 2018 - Terça-Feira.
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RELATORES

Atos dos Relatores
Decisão Monocrática 01216/2018-2

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

Processo: 07110/2017-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: IJSN - Instituto Jones Dos Santos Neves
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: Gestor da UG (Instituto Jones dos Santos
Neves, GABRIELA MACEDO LACERDA RIEGERT)
Responsável: Gabriela Gomes de Macedo Lacerda – Diretora Presidente do IJSN
Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial,
realizada pelo Instituto Jones dos Santos Neves relativo
ao Convênio nº 002/2011, que referente a Implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Cariacica
no bairro Nelson Ramos II.
A Secretaria de Controle Externo de Engenharia e
Meio Ambiente elaborou a Manifestação Técnica nº
00413/2018-2 e sugeriu a complementação de análise
da Tomada de Contas Especial.
Observa-se que a conclusão apurada pela comissão da
Tomada de Contas realizada pelo IJSN indicando o valor
total pago aos responsáveis não encontra amparo legal,
já que conforme a IN 32/2014 a quantificação do débito far-se-á mediante a apuração da quantia que seguramente não excederia o valor real devido.
Ressalto que o valor devido deve ser apurado mediante elaboração de planilha dos serviços pagos e não realizados, e da planilha dos serviços que foram executados
e não poderão ser reaproveitados, quando da retomada dos serviços, de forma a permitir justificativa (se hou-

Diário Oficial de Contas
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ver) por parte das pessoas ou empresas indicadas como
responsáveis. As responsabilidades dos agentes responsáveis pelo dano ao erário, deve se estender até a exata medida de suas responsabilidades e de suas condutas
omissivas ou comissivas que derem causa ao prejuízo.
Com relação ao dano ao erário a IN 32/2014 prevê em
seu artigo 12 que:
Art. 12 A quantificação do débito far-se-á mediante:
I – verificação, quando for possível quantificar com exatidão o real valor devido;
II – estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se
quantia que seguramente não excederia o real valor devido.
Parágrafo único. Em se tratando de desvio ou desaparecimento de bens, a quantificação do dano levará em conta os preços de mercado e o seu estado de conservação.
Destaco aqui os artigos 15, 16 e 17 da Instrução Normativa 32/2014 que regulamentam a instauração da Tomada de Contas Especial:
Art. 15 Caso a tomada de contas especial seja encaminhada sem os documentos e informações exigidos no
art. 13 desta Instrução Normativa, os autos serão devolvidos à origem, por decisão monocrática do Relator, para complementação.
Art. 16 O descumprimento dos prazos ou das obrigações
instituídas nesta Instrução Normativa sujeita à autoridade administrativa a imputação de multa no valor compreendido entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 10.000,00
(dez mil reais), nos termos do artigo 389, inciso IX, do
Regimento Interno do Tribunal, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis e da responsabilidade solidária, conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Quinta-feira, 26 de julho de 2018
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Art. 17 O responsável pela unidade central de controle
interno das unidades jurisdicionadas, ao tomar conhecimento de omissão no dever de instaurar a tomada de
contas especial, ou ainda, de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, alertará formalmente a autoridade competente para a adoção de medidas necessárias para assegurar o exato cumprimento da lei e a promoção do integral ressarcimento ao erário.
§ 1º Decorridos os prazos previstos nesta Instrução Normativa, e verificada a omissão da autoridade administrativa competente, o responsável pela unidade central de
controle interno dará ciência, de imediato, ao Tribunal.
§ 2º Verificada, nos procedimentos de fiscalização, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido comunicada de forma tempestiva ao Tribunal e caracterizada a
omissão, o responsável pela unidade central de controle
interno, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas na Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, sem prejuízo de outras penalidades legalmente estabelecidas.
Considerando a manifestação da equipe técnica e com
fundamento no artigo 358, III, do Regimento Interno
desta Corte de Contas DECIDO:
NOTIFICAR a Sra. Gabriela Gomes de Macedo Lacerda
– Diretora Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN preferencialmente por meio eletrônico, para
que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis encaminhem a complementação da Tomada de Contas Especial, na forma especificada pela Manifestação Técnica nº
00413/2018-2.
Desanexar e devolver o processo TC 79209114 (Tomada
de Contas) ao Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN e
Diário Oficial de Contas

encaminhar a responsável a cópia da Manifestação Técnica nº 00413/2018-2.

to far-se-á mediante a apuração da quantia que seguramente não excederia o valor real devido.

Dar ciência a Responsável de que o não atendimento
desta decisão culminará na aplicação de multa na forma
dos arts. 16 e 17 da Instrução Normativa 32/2014.

Ressalto que o valor devido deve ser apurado mediante elaboração de planilha dos serviços pagos e não realizados, e da planilha dos serviços que foram executados
e não poderão ser reaproveitados, quando da retomada
dos serviços. As responsabilidades dos agentes responsáveis pelo dano ao erário, deve se estender até a exata medida de suas responsabilidades e de suas condutas
omissivas ou comissivas que derem causa ao prejuízo.

Em, 19 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01217/2018-7
Processo: 07109/2017-8
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: IJSN - Instituto Jones Dos Santos Neves
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: Gestor da UG (Instituto Jones dos Santos
Neves, GABRIELA MACEDO LACERDA RIEGERT)
Responsável: Gabriela Gomes de Macedo Lacerda – Diretora Presidente do IJSN
Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial,
realizada pelo Instituto Jones dos Santos Neves relativo
ao Convênio nº 002/2011, que referente a Implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Cariacica
no bairro Jardim Botânico II.
A Secretaria de Controle Externo de Engenharia e
Meio Ambiente elaborou a Manifestação Técnica nº
00457/2018-5 e sugeriu a complementação de análise
da Tomada de Contas Especial.
Observa-se que a conclusão apurada pela comissão da
Tomada de Contas realizada pelo IJSN indicando o valor
total pago aos responsáveis não encontra amparo legal,
já que conforme a IN 32/2014 a quantificação do débiwww.tce.es.gov.br

Com relação ao dano ao erário a IN 32/2014 prevê em
seu artigo 12 que:
Art. 12 A quantificação do débito far-se-á mediante:
I – verificação, quando for possível quantificar com exatidão o real valor devido;
II – estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se
quantia que seguramente não excederia o real valor devido.
Parágrafo único. Em se tratando de desvio ou desaparecimento de bens, a quantificação do dano levará em conta os preços de mercado e o seu estado de conservação.
Destaco aqui os artigos 15, 16 e 17 da Instrução Normativa 32/2014 que regulamentam a instauração da Tomada de Contas Especial:
Art. 15 Caso a tomada de contas especial seja encaminhada sem os documentos e informações exigidos no
art. 13 desta Instrução Normativa, os autos serão devolvidos à origem, por decisão monocrática do Relator, para complementação.
Art. 16 O descumprimento dos prazos ou das obrigações
instituídas nesta Instrução Normativa sujeita à autoridaQuinta-feira, 26 de julho de 2018
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de administrativa a imputação de multa no valor compreendido entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 10.000,00
(dez mil reais), nos termos do artigo 389, inciso IX, do
Regimento Interno do Tribunal, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis e da responsabilidade solidária, conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Art. 17 O responsável pela unidade central de controle
interno das unidades jurisdicionadas, ao tomar conhecimento de omissão no dever de instaurar a tomada de
contas especial, ou ainda, de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, alertará formalmente a autoridade competente para a adoção de medidas necessárias para assegurar o exato cumprimento da lei e a promoção do integral ressarcimento ao erário.
§ 1º Decorridos os prazos previstos nesta Instrução Normativa, e verificada a omissão da autoridade administrativa competente, o responsável pela unidade central de
controle interno dará ciência, de imediato, ao Tribunal.
§ 2º Verificada, nos procedimentos de fiscalização, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido comunicada de forma tempestiva ao Tribunal e caracterizada a
omissão, o responsável pela unidade central de controle
interno, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas na Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, sem prejuízo de outras penalidades legalmente estabelecidas.
Considerando a manifestação da equipe técnica e com
fundamento no artigo 358, III, do Regimento Interno
desta Corte de Contas DECIDO:
NOTIFICAR a Sra. Gabriela Gomes de Macedo Lacerda
– Diretora Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN preferencialmente por meio eletrônico, paDiário Oficial de Contas

ra que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis encaminhe a complementação da Tomada de Contas Especial, na forma especificada pela Manifestação Técnica nº
00457/2018-5.
Desanexar e devolver o processo TC 79209041 (Tomada de Contas) ao Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN
juntamente com a cópia da Manifestação Técnica nº
00457/2018-5 a responsável.
Dar ciência a Responsável de que o não atendimento
desta decisão culminará na aplicação de multa na forma
dos arts. 16 e 17 da Instrução Normativa 32/2014.
Em, 19 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01218/2018-1
Processo: 06041/2017-1

Meio Ambiente elaborou a Manifestação Técnica nº
00406/2018-2 e sugeriu a complementação de análise
da Tomada de Contas Especial.
Observa-se que a conclusão apurada pela comissão da
Tomada de Contas realizada pelo IJSN indicando o valor
total pago aos responsáveis não encontra amparo legal,
já que conforme a IN 32/2014 a quantificação do débito far-se-á mediante a apuração da quantia que seguramente não excederia o valor real devido.
Ressalto que o valor devido deve ser apurado mediante elaboração de planilha dos serviços pagos e não realizados, e da planilha dos serviços que foram executados
e não poderão ser reaproveitados, quando da retomada
dos serviços. As responsabilidades dos agentes responsáveis pelo dano ao erário, deve se estender até a exata medida de suas responsabilidades e de suas condutas
omissivas ou comissivas que derem causa ao prejuízo.

UG: IJSN - Instituto Jones Dos Santos Neves

Com relação ao dano ao erário a IN 32/2014 prevê em
seu artigo 12 que:

Relator: Domingos Augusto Taufner

Art. 12 A quantificação do débito far-se-á mediante:

Interessado: Gestor da UG (Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, GABRIELA MACEDO LACERDA
RIEGERT)

I – verificação, quando for possível quantificar com exatidão o real valor devido;

Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada

Responsável: Gabriela Gomes de Macedo Lacerda – Diretora Presidente do IJSN
Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial,
realizada pelo Instituto Jones dos Santos Neves relativo
ao Convênio nº 002/2011, que referente a Implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de
Samambaia.
A Secretaria de Controle Externo de Engenharia e
www.tce.es.gov.br

II – estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se
quantia que seguramente não excederia o real valor devido.
Parágrafo único. Em se tratando de desvio ou desaparecimento de bens, a quantificação do dano levará em conta os preços de mercado e o seu estado de conservação.
Destaco aqui os artigos 15, 16 e 17 da Instrução Normativa 32/2014 que regulamentam a instauração da Tomada de Contas Especial:
Quinta-feira, 26 de julho de 2018
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Art. 15 Caso a tomada de contas especial seja encaminhada sem os documentos e informações exigidos no
art. 13 desta Instrução Normativa, os autos serão devolvidos à origem, por decisão monocrática do Relator, para complementação.
Art. 16 O descumprimento dos prazos ou das obrigações
instituídas nesta Instrução Normativa sujeita à autoridade administrativa a imputação de multa no valor compreendido entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 10.000,00
(dez mil reais), nos termos do artigo 389, inciso IX, do
Regimento Interno do Tribunal, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis e da responsabilidade solidária, conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Art. 17 O responsável pela unidade central de controle
interno das unidades jurisdicionadas, ao tomar conhecimento de omissão no dever de instaurar a tomada de
contas especial, ou ainda, de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, alertará formalmente a autoridade competente para a adoção de medidas necessárias para assegurar o exato cumprimento da lei e a promoção do integral ressarcimento ao erário.
§ 1º Decorridos os prazos previstos nesta Instrução Normativa, e verificada a omissão da autoridade administrativa competente, o responsável pela unidade central de
controle interno dará ciência, de imediato, ao Tribunal.
§ 2º Verificada, nos procedimentos de fiscalização, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido comunicada de forma tempestiva ao Tribunal e caracterizada a
omissão, o responsável pela unidade central de controle
interno, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas na Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, sem prejuízo de outras penalidades legalmente estabelecidas.
Diário Oficial de Contas

Considerando a manifestação da equipe técnica e com
fundamento no artigo 358, III, do Regimento Interno
desta Corte de Contas DECIDO:

ao Convênio nº 002/2011, que referente a Implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de
Barro Branco.

NOTIFICAR a Sra. Gabriela Gomes de Macedo Lacerda
– Diretora Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN preferencialmente por meio eletrônico, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis encaminhe a complementação da Tomada de Contas Especial, na forma especificada pela Manifestação Técnica nº
00406/2018-2.

A Secretaria de Controle Externo de Engenharia e
Meio Ambiente elaborou a Manifestação Técnica nº
00458/2018-1 e sugeriu a complementação de análise
da Tomada de Contas Especial.

Desanexar e devolver o processo TC 79191908 (Tomada de Contas) ao Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN
juntamente com a cópia da Manifestação Técnica nº
00406/2018-2 a responsável.
Dar ciência a Responsável de que o não atendimento
desta decisão culminará na aplicação de multa na forma
dos arts. 16 e 17 da Instrução Normativa 32/2014.
Em, 19 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01219/2018-6

Observa-se que a conclusão apurada pela comissão da
Tomada de Contas realizada pelo IJSN indicando o valor
total pago aos responsáveis não encontra amparo legal,
já que conforme a IN 32/2014 a quantificação do débito far-se-á mediante a apuração da quantia que seguramente não excederia o valor real devido.
Ressalto que o valor devido deve ser apurado mediante elaboração de planilha dos serviços pagos e não realizados, e da planilha dos serviços que foram executados
e não poderão ser reaproveitados, quando da retomada
dos serviços. As responsabilidades dos agentes responsáveis pelo dano ao erário, deve se estender até a exata medida de suas responsabilidades e de suas condutas
omissivas ou comissivas que derem causa ao prejuízo.

Processo: 07106/2017-4

Com relação ao dano ao erário a IN 32/2014 prevê em
seu artigo 12 que:

Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada

Art. 12 A quantificação do débito far-se-á mediante:

UG: IJSN - Instituto Jones Dos Santos Neves

I – verificação, quando for possível quantificar com exatidão o real valor devido;

Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: GABRIELA GOMES DE MACEDO LACERDA
Responsável: Gabriela Gomes de Macedo Lacerda – Diretora Presidente do IJSN
Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial,
realizada pelo Instituto Jones dos Santos Neves relativo
www.tce.es.gov.br

II – estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se
quantia que seguramente não excederia o real valor devido.
Parágrafo único. Em se tratando de desvio ou desaparecimento de bens, a quantificação do dano levará em conta os preços de mercado e o seu estado de conservação.
Quinta-feira, 26 de julho de 2018
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Destaco aqui os artigos 15, 16 e 17 da Instrução Normativa 32/2014 que regulamentam a instauração da Tomada de Contas Especial:
Art. 15 Caso a tomada de contas especial seja encaminhada sem os documentos e informações exigidos no
art. 13 desta Instrução Normativa, os autos serão devolvidos à origem, por decisão monocrática do Relator, para complementação.
Art. 16 O descumprimento dos prazos ou das obrigações
instituídas nesta Instrução Normativa sujeita à autoridade administrativa a imputação de multa no valor compreendido entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 10.000,00
(dez mil reais), nos termos do artigo 389, inciso IX, do
Regimento Interno do Tribunal, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis e da responsabilidade solidária, conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Art. 17 O responsável pela unidade central de controle
interno das unidades jurisdicionadas, ao tomar conhecimento de omissão no dever de instaurar a tomada de
contas especial, ou ainda, de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, alertará formalmente a autoridade competente para a adoção de medidas necessárias para assegurar o exato cumprimento da lei e a promoção do integral ressarcimento ao erário.
§ 1º Decorridos os prazos previstos nesta Instrução Normativa, e verificada a omissão da autoridade administrativa competente, o responsável pela unidade central de
controle interno dará ciência, de imediato, ao Tribunal.
§ 2º Verificada, nos procedimentos de fiscalização, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido comunicada de forma tempestiva ao Tribunal e caracterizada a
omissão, o responsável pela unidade central de controle
Diário Oficial de Contas

interno, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas na Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, sem prejuízo de outras penalidades legalmente estabelecidas.
Considerando a manifestação da equipe técnica e com
fundamento no artigo 358, III, do Regimento Interno
desta Corte de Contas DECIDO:
NOTIFICAR a Sra. Gabriela Gomes de Macedo Lacerda
– Diretora Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN preferencialmente por meio eletrônico, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis encaminhe a complementação da Tomada de Contas Especial, na forma especificada pela Manifestação Técnica nº
00458/2018-1.
Desanexar e devolver o processo TC 79191916 (Tomada de Contas) ao Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN
juntamente com a cópia da Manifestação Técnica nº
00458/2018-1 a responsável.
Dar ciência a Responsável de que o não atendimento
desta decisão culminará na aplicação de multa na forma
dos arts. 16 e 17 da Instrução Normativa 32/2014.
Em, 19 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01222/2018-8
Processos:06821/2009-5, 00379/2005-2, 00356/20051,
00355/2005-7,
00233/2005-8,00232/20053,00197/2005-5,04207/2003-6,
4159/20031, 04124/2003-7, 04123/2003-2, 04122/2003-8,
4121/2003-3, 06007/2002-6, 02361/2000-5
Classificação: Embargos de Declaração
www.tce.es.gov.br

UG: UG-1788 - Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo
Relator: Elcy de Souza
Recorrente: FERNANDO AUGUSTO BARROS BETTARELLO
[SEBASTIAO TRISTAO STHEL (OAB: 4623-ES), ALESSANDRO ANDRADE PAIXAO (OAB: 8736-ES)]
RELATÓRIO
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Fernando Augusto Barros Bettarello Diretor Presidente do Fundo de Recuperação Econômica do Estado
do Espírito Santo - FUNRES.
O Acórdão TC 242/2003, reformado pelo Acórdão TC
039/2010 e reiterado pelos Acórdãos TC 1104/2004,
TC 1107/2004, TC 1106/2006, TC 1105/2004 e TC
1108/2004, imputou a Fernando Augusto Barros Bettarello multa pecuniária individual no valor correspondente a 750 (setecentos e cinquenta) VRTE e a João Luiz
Menezes Tovar, Vilamir Gonzaga de Azevedo, Luiz Carlos Casali, Elmar Bressanelli e Luiz Fernando Lorenzoni, multa pecuniária individual no valor correspondente
a 1.000 (hum mil) VRTE.
Infere-se da informação 235 que o trânsito em julgado
consumou-se em 01/10/2009 para Fernando Augusto Barros Bettarello, em 03/01/2005 para Luiz Fernando Lorenzoni, em 31/01/2005 para Luiz Carlos Casali,
em 24/01/2005, para João Luiz de Menezes Tovar, em
03/01/2005 para Vilamar Gonzaga de Azevedo e Elma
Bressanelli, haja vista que restou precluso o prazo para
apresentação de recurso.
Os Acórdãos TC 039/2010, TC 240/2009, TC 341/2013,
TC 237/2009 e TC 238/2009 concederam quitação a Fernando Augusto Barros Bettarello, João Luiz Menezes ToQuinta-feira, 26 de julho de 2018
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vas, Vilamir Gonzaga de Azevedo, Elmar Bressanelli e
Luiz Fernando Lorenzoni, em razão do recolhimento integral das multas imputadas pelo acórdão condenatório.
A multa pecuniária imputada ao Sr. Luiz Carlos Casali foi
inscrita em Dívida Ativa – CDA nº 3941/2005 – pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 3320/2018-2 subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento
dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao Sr. Luiz Carlos Casali, 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, passo a fundamentar.
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
Diário Oficial de Contas

acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade do Sr. Luiz Carlos Casali, 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

Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
Vitória ES, 20 de julho de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01221/2018-3
Processos: 01701/2003-7, 07364/2002-4, 06620/2002-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2002
UG: SUPPIN - Superintendência Dos Projetos de Polarização Industrial
Relator: Elcy de Souza
Responsável: DAVIDSON RIBEIRO
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da SUPPIN - Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial, sob a responsabilidade dos Srs. Francisco Carlos da Cunha Ramaldes e Davidson Ribeiro, referente ao
exercício 2002.
O Acórdão TC 497/2004, condenou o Sr. Davidson Ribeiro ao pagamento de multa pecuniária no valor correspondente a 1.000 (hum mil) VRTE.
Infere-se da informação 376 que o trânsito em julgado
consumou-se em 13/08/2004.
A multa pecuniária imputada foi inscrita em Dívida Ativa
– CDA nº 1.395/2004 – pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
Quinta-feira, 26 de julho de 2018
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cobrança do v. acórdão condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
Parecer 3317/2018-3 subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento
dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao Sr. Davidson Ribeiro, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do e-tcees.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.

to de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá
ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa do débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade do Sr. Davidson Ribeiro, ressaltando-se
que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
Vitória ES, 20 de julho de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Logo, não há razões para a continuidade do procedimenDiário Oficial de Contas
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Decisão Monocrática 01224/2018-7
Processo: 00380/2016-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: SEBASTIAO FOSSE, SERGIO FARIAS FONSECA
Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial,
cuja instauração foi determinada por esta Corte de Contas ao Poder Executivo do Município de Jerônimo Monteiro, por meio da Decisão TC 3705/2015 (Processo TC
2398/2014), caso medidas administrativas não fossem
suficientes para elidir o dano em virtude de supostas irregularidades no município durante o exercício de 2011
e 2012.
A Secretaria de Controle Externo de Denúncia e Representações elaborou a Manifestação Técnica nº
00606/2018-8 e sugeriu a complementação de análise
da Tomada de Contas Especial.
O relatório da tomada contas especial enviado pela Prefeitura de Jerônimo Monteiro, através do ofício PGM/
PMJ nº 07/2017 descreve de maneira resumida, os pontos de possíveis irregularidades e danos ao erário, sem,
no entanto, apresentar qualquer documentação que valide e de suporte as suas conclusões. O artigo 8º, parágrafo único, inciso I da IN 32/2014 dita os seguintes pressupostos para o desenvolvimento da tomada de contas:
Art. 8º Instaurada a tomada de contas especial, são pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do
processo a existência de elementos fáticos e jurídicos suficientes para:
Quinta-feira, 26 de julho de 2018
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Parágrafo único. A demonstração de que tratam os incisos I e II deste artigo abrange, obrigatoriamente:
I - descrição detalhada da situação que deu origem ao
dano, lastreada em documentos, narrativas e outros elementos probatórios que deem suporte à comprovação
de sua ocorrência;
O envio do relatório conclusivo sem a devida documentação comprobatória, torna sem efeito o objetivo ao qual
a tomada de constas se propõe, com isso o jurisdicionado deve complementar a Tomada de Contas Especial.
Destaco aqui os artigos 15 e 16 da Instrução Normativa
32/2014 que regulamentam a instauração da Tomada de
Contas Especial:
Art. 15 Caso a tomada de contas especial seja encaminhada sem os documentos e informações exigidos no
art. 13 desta Instrução Normativa, os autos serão devolvidos à origem, por decisão monocrática do Relator, para complementação.
Art. 16 O descumprimento dos prazos ou das obrigações
instituídas nesta Instrução Normativa sujeita à autoridade administrativa a imputação de multa no valor compreendido entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 10.000,00
(dez mil reais), nos termos do artigo 389, inciso IX, do
Regimento Interno do Tribunal, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis e da responsabilidade solidária, conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 621/2012.

improrrogáveis encaminhe a complementação da Tomada de Contas Especial com a documentação comprobatória, atentando-se para os documentos exigidos no
Anexo único da IN 32/2014.
Encaminhar ao responsável a cópia da Manifestação Técnica nº 00606/2018-8.
Dar ciência ao Responsável de que o não atendimento
desta decisão culminará na aplicação de multa na forma
dos art. 16 da Instrução Normativa 32/2014.
Em, 20 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Encaminhe-se o presente expediente ao NCD para que
proceda a juntada aos autos do Processo TC 5419/20151, devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em, 23 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão em Protocolo 00266/2018-9
Protocolo(s): 09656/2018-2
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 23/07/2018 18:31

Decisão em Protocolo 00265/2018-4
Protocolo(s): 10323/2018-4
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 23/07/2018 16:46
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de vista
dos autos do Processo TC 5419/2015-1, formulado pelo
interessado JOSÉ ELIOMAR ROSA BRIZOLINHA.

Considerando a manifestação da equipe técnica e com
fundamento no artigo 358, III, do Regimento Interno
desta Corte de Contas DECIDO:

Neste contexto, com fundamento no artigo 265 § 2º
do Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO
o pedido de vista para eventuais cópias do Processo TC
5419/2015-1, cujas despesas deverão ser suportadas pelo Interessado, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.

NOTIFICAÇÃO do Sr. Sérgio Farias Fonseca – Prefeito
Municipal de Jerônimo Monteiro preferencialmente por
meio eletrônico, para que no prazo de 30 (trinta) dias

O Interessado deverá comparecer junto ao Núcleo de
Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia
desta Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos au-

Diário Oficial de Contas

tos para cópia, na forma regimental.

www.tce.es.gov.br

Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de vista
dos autos do Processo TC 4071/2015-2, formulado por
Eleazar Ferreira Lopes, Presidente da Câmara Municipal
de Fundão.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 § 2º
do Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO
o pedido de vista para eventuais cópias do Processo TC
4071/2015-2, cujas despesas deverão ser suportadas pelo Interessado, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário
Oficial de Contas a fim de cientificar o Interessado, que
deverá comparecer junto ao Núcleo de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia desta Decisão a
fim de que seja viabilizada a vista dos autos para cópia,
na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente
Quinta-feira, 26 de julho de 2018
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expediente ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do Processo TC 4071/2015-2, devolvendo-o ao local onde se encontrava.

Carlos Nunes de Melo e Maxilene Aparecida do Carmo Riva Borges ao pagamento de multa pecuniária individual no
valor correspondente a 2.500 VRTE (dois mil e quinhentos).

Em, 23 de julho de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro

Infere-se da informação às fls. 391 que o trânsito em julgado do Acórdão supracitado consumou-se em 21/11/2014.

Decisão Monocrática 01243/2018-1
Processo: 02364/2004-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: PMDRP - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO
Responsável: JORGE RIVA, CARLOMAN BASTOS SOARES, DENILSON GOMES DA SILVA, MAXILENE APARECIDA
DO CARMO RIVA BORGES, JOSE CARLOS NUNES DE MELO, GUARACI CARVALHO POLIDO, GERALDO GOMES, LUIZ
CARLOS VIEIRA, MARCELO MEIRELES MARTINEZ, MARIO
ZANCARVALHO POLIDO
RELATÓRIO
Trata-se de Tomada de Contas instaurada pela Secretaria
de Estado da Educação (SEDU) visando à apuração de possíveis irregularidades e dano decorrente do repasse de recursos à Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto por
meio do convênio 198/1998.
O Acórdão TC 290/2014, condenou os Srs. Jorge Riva, Guaraci Carvalho Polido, Mario-Zan Carvalho Polido e Marcelo Meireles Martinez, ao pagamento de multa pecuniária
individual no valor correspondente a 2.000 VRTE (dois mil),
condenando ainda os Srs. Denilson Gomes da Silva, José
Diário Oficial de Contas

A Secretaria do Ministério Público de Contas por meio dos
Termos de Verificação nºs. 42/2015, 83/2015 e 42/2018,
(fls. 447, 468 e 494) certifica que os Srs. Guaraci Carvalho Polido, Mario-Zan Carvalho Polido e Marcelo Meireles Martinez, recolheram integralmente o valor da multa
a eles aplicada.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do Parecer 3387/2018-9, fls. 503, subscrito pelo Excelentíssimo
Procurador Luciano Vieira, concluindo pela expedição da
quitação aos Srs. Guaraci Carvalho Polido, Mario-Zan Carvalho Polido e Marcelo Meireles Martinez, quanto à MULTA pecuniária individual a eles aplicada no valor de 2.000
VRTE.
Entretanto, em virtude da ausência de pagamento da multa aplicada aos demais responsáveis, o Parquet de Contas
requer a devolução dos autos à Secretaria do Ministério
Público de Contas para fiscalização e monitoramento da
execução do Acórdão TC 290/2014.
É o relatório, passo a fundamentar.
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 delegou aos rewww.tce.es.gov.br

latores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Verifico que, conforme os Termos de Verificação nºs.
42/2015, 83/2015 e 42/2018, (fls. 447, 468 e 494) os Srs.
Guaraci Carvalho Polido, Mario-Zan Carvalho Polido e
Marcelo Meireles Martinez, recolheram integralmente o
valor da multa pecuniária individual, a eles imputada no
valor correspondente a 2.000 VRTE.
Dessa forma, em virtude do pagamento integral da multa,
entendo que a mesma está devidamente quitada, tendo
em vista que foram preenchidos os requisitos dispostos no
art. 460 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 460. Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal
expedirá a quitação do débito ou da multa ao responsável, após audiência do Ministério Público junto ao Tribunal.
Ressalto, porém, que em virtude da ausência de pagamento da multa aplicada aos demais responsáveis, os autos deveram seguir o trâmite regimental.
DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Dar a devida QUITAÇÂO da MULTA aplicada ao Srs. Guaraci Carvalho Polido, Mario-Zan Carvalho Polido e Marcelo
Meireles Martinez, nos termos do artigo 460 do Regimento Interno deste Tribunal.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
Vitória ES, 23 de julho de 2018
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
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Decisão Monocrática 01235/2018-5
Processo: 1679/2018
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Período: 1º quadrimestre de 2017
Responsável: Alencar Marim - Prefeito Municipal
Versam os presentes autos sobre o Relatório de Gestão
Fiscal relativo ao 1º quadrimestre de 2017, da Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco, sob a responsabilidade do senhor Alencar Marim.
A Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Inicial
35/2018 sugerindo a emissão de Parecer de Alerta ao
ente em comento, tendo em vista que as despesas com
pessoal e encargos ultrapassaram o limite estabelecido
para emissão de alerta.
Tal opinamento foi acolhido no Voto 17/2018 e na Decisão 617/2018 Primeira Câmara.
Determinou-se, ainda, ao gestor:
1.2 Determinar ao gestor que, no prazo improrrogável
de 30 dias, apresente as medidas corretivas adotadas
ou a adotar, descritas nos §§ 3.º e 4.º do artigo 169, da
Constituição Federal e nos arts. 21, 22, 23, 55 e 63, §2.º,
da Lei Complementar Federal nº 101/2000, com o objetivo de eliminar o percentual excedente ao limite máximo
definido na LRF sob pena de multa prevista no inciso IV,
do Art. 135 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de Controle de Documentos (Despacho
36078/2018) e pela Secretaria Geral das Sessões (Despacho 36296/2018), o prazo para cumprimento da DeDiário Oficial de Contas

cisão 617/2018 Primeira Câmara venceu em 16/07/2018
sem que o responsável juntasse aos autos qualquer documento.
Desta forma, DECIDO:
Pela CITAÇÃO do senhor Alencar Marim, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, para que, NO PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS IMPRORROGÁVEIS, apresente as justificativas que julgar pertinentes face ao não atendimento
à Decisão 617/2018 Primeira Câmara;
Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Alencar Marim, Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, para que, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS IMPRORROGÁVEIS, encaminhe
a esta Corte de Contas informações e documentos que
demonstrem que providências e medidas saneadoras foram tomadas pelo Executivo Municipal para cumprimento da determinação constante da Decisão 617/2018 Primeira Câmara, alertando-o quanto às consequências do
descumprimento desta Decisão, em especial quanto à
sanção de multa prevista no art. 135, inc. IV e § 1º da Lei
Complementar 621/2012.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01236/2018-1
Processo: 2774/2018
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São
www.tce.es.gov.br

Francisco
Assunto: Representação
Exercício: 2017
Responsável: Alencar Marim – Prefeito Municipal
Versam os presentes autos sobre Representação encaminhada pelo senhor Luciano Henrique Sordine Pereira,
informando a existência de indícios de irregularidades
no Pregão Presencial nº 60/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, cuja abertura
estava prevista para o dia 04 de janeiro de 2018, visando “a eventual contratação de instituição/empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e assessoria para realização de programa de formação continuada, organização de evento educacional e elaboração
de documento técnico educacional para profissionais da
Secretaria Municipal de Educação, objetivando cumprir
as determinações legais vigentes da área educacional e
manter seu quadro funcional devidamente qualificado e
atualizado, conforme quantidades e especificações técnicas contidas no Termo de Referência”, pelo valor global
de R$ 551.000,00.
Inicialmente, determinei a notificação do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, senhor Alencar Marim,
para que se manifestasse sobre os indícios de irregularidades apontados no expediente, no prazo de 5 dias (Decisão Monocrática 498/2018).
Devidamente notificado, o gestor anexou aos autos documentação (Defesa/Justificativa 336/2018).
Os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle
Externo de Educação e Segurança Pública – SecexSES para análise. Mediante a Manifestação Técnica 293/2018,
a área técnica opinou pelo indeferimento da cautelar,
Quinta-feira, 26 de julho de 2018
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com determinação para que os autos tramitassem sob
o rito ordinário e de oitiva do gestor, nos termos do art.
307, §3º do Regimento Interno, o que foi acolhido no Voto 2947/2018 e Decisão 1374/2018 Primeira Câmara, a
qual determinou:
4. Notificar o Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, senhor Alencar Marim, para oitiva, na forma do
art. 307, §3º do RITCEES, a fim de encaminhar a esta Corte os autos do procedimento licitatório e eventuais processos apensos, na íntegra, bem como para que informe a fase na qual se encontra o certame, no prazo de
10 (dez) DIAS;
No entanto, conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de Controle de Documentos (Despacho
36126/2018) e pela Secretaria Geral das Sessões (Despacho 36260/2018), o prazo para cumprimento da Decisão 1374/2018 Primeira Câmara venceu em 16/07/2018
sem que o responsável juntasse aos autos qualquer documento.
Desta forma, DECIDO:
Pela CITAÇÃO do senhor Alencar Marim, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, para que, NO PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS IMPRORROGÁVEIS, apresente as justificativas que julgar pertinentes face ao não atendimento
à Decisão 1374/2018 Primeira Câmara;
Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Alencar Marim, Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, para que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS IMPRORROGÁVEIS, encaminhe
a esta Corte de Contas os autos do procedimento licitatório e eventuais processos apensos, na íntegra, bem como para que informe a fase na qual se encontra o certame, alertando-o quanto às consequências do descumDiário Oficial de Contas

primento desta Decisão, em especial quanto à sanção de
multa prevista no art. 135, inc. IV e § 1º da Lei Complementar 621/2012.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.

ta pecuniária no valor equivalente a 1.000 VRTE.
Infere-se da informação à fl. 40 que o trânsito em julgado
do Acórdão supracitado consumou-se em 13/12/2005,
haja vista que restou precluso o prazo para a apresentação de recurso.
A multa imputada ao senhor Edson Dutra Teixeira foi inscrita em Dívida Ativa (CDA nº 843/2006), pela Secretaria
de Estado da Fazenda – SEFAZ.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

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

Decisão Monocrática 01254/2018-8

A Procuradoria-Geral do Estado, em resposta a ofício
do Ministério Público de Contas (Fls. 03/04, Processo n.
82518009, PGE, anexo), informa sobre a inviabilidade do
protesto extrajudicial da CDA nº 843/2006 em observância ao instituto da prescrição, não subsistindo, portanto, razão para a persistência deste processo de monitoramento de execução.

Processo TC: 2244/2005
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço
Assunto: Recurso de Reconsideração
Exercício: 2005
Responsável: Edson Dutra Teixeira
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – EXERCÍCIO DE
2005 – ACÓRDÃO TC 405/2005 REITERADO PELO ACÓRDÃO TC 839/2005 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO/
RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor Edson Dutra Teixeira na
qualidade de Prefeito Municipal de Divino de São Lourenço no exercício de 2005.
O Acórdão 405/2005, reiterado pelo Acórdão TC
839/2005, imputou ao senhor Edson Dutra Teixeira mulwww.tce.es.gov.br

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 3318/2018 (fls. 52/54), subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao senhor Edson Dutra Teixeira, devolvendo-se os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Quinta-feira, 26 de julho de 2018
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Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito / responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do Regimento Interno esta Egrégia Corte.
Ressalta-se, ainda, que cabe ao interessado comprovar,
a qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidaDiário Oficial de Contas

mente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da
CDA/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade do senhor Edson Dutra Teixeira, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito;
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECM 1234/2018
PROCESSO TC: 5992/2013
ASSUNTO: AUDITORIA ORDINÁRIA
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
RESPONSÁVEIS: ADILSON AVELINA DOS SANTOS E OUTROS
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária realizada
na Câmara Municipal de Cariacica, relativa ao exercício de
2012, sob a responsabilidade dos senhores Adilson Avelina
dos Santos; Adriana Carvalho Miranda; Anderson Pereira;
Jobson Endringer Monteiro; Lilian Kristina da Silva Vittorazzi; Marcelo Raposo Cogo; Marco Antônio Igídio; Moacir Teixeira Fontes; Paula de Oliveira Caus; Nivaldo Leal de
www.tce.es.gov.br

Carvalho; Rogéria Natalino de Andrade; Ronaldo Menezes
da Costa; Ágape Assessoria e Consultoria Ltda; Alpha Serviços Ltda e Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda.
Por meio de petição, a Dra. Ohanna Oliveira Ruy e Luciano Ceoto comunicam a renúncia de mandado outorgados
pelos senhores Adilson Avelina dos Santos, Adriana Carvalho Miranda Marroquino, Jobson Endringer Monteiro, Moacir Teixeira Fontes e Rogéria Natalino de Andrade, na forma do artigo 112 do código de ritos, acostando documentos comprobatórios de comunicação da renúncia aos mandantes, consoante se depreende dos eventos 18 e 21 dos
presentes autos.
Requerem, por fim que seus nomes sejam excluídos do presente processo e que as intimações sejam feitas aos outorgantes pessoalmente ou na forma da lei.
Nesse contexto, considerando que a advogada demonstrara haver cientificado os mandantes sobre a renúncia, reputa-se efetivada para os termos da norma ora comentada.
Assim, DETERMINO, com base no art. 63, III da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 358, III do RITCEES – Res.
261/2013, a NOTIFICAÇÃO dos Senhores Adilson Avelina
dos Santos, Adriana Carvalho Miranda marroquino, Jobson Endringer Monteiro, Moacir Teixeira Fontes e Rogéria
Natalino de Andrade, para que, querendo constitua novo
patrono.
Por fim, defiro o pedido de exclusão do nome da senhora
Ohanna Oliveira Ruy no e-tcees.
Vitória, 23 de julho de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
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DECM 1229/2018
PROCESSO TC: 998/2018
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEL: SÉRGIO MENEGUELLI
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, com fulcro no artigo 63, inciso III, da Lei Complementar n.º 621/2012, notificar o Sr. Sérgio Meneguelli, para que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, contados da publicação desta decisão, encaminhe
a documentação referente à conclusão do processo de
tomada de contas especial por esta Prefeitura, instaurado por meio da Portaria 002/2018, sob pena da aplicação de multa prevista no art. 389, IX, do Regimento Interno aprovado pela Resolução TC 261/2013 c/c art. 16
da IN 32/2014.
Vitória, 23 de julho de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

DECM 1241/2018
PROCESSO TC: 6143/2018
JURISDICIONADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO -CESAN
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO

Tratam os autos de representação formulada pela sociedade empresária Karisten Comércio e Serviços Mecânicos e Elétrico LTDA - EPP em face da Companhia Espirito
Santense de Saneamento -CESAN em vista de supostas
irregularidades ocorridas durante o julgamento da Concorrência Pública nº. 22/2017, cujo trâmite se dá nos autos do Processo Administrativo nº. 75067676.

requisitos de admissibilidade estipulados pela Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), notadamente
os artigos 94, 100 e 101, senão vejamos:

Segundo aponta a representante, o procedimento licitatório em questão visa a contratação de empresa para
execução de serviços de iluminação externa, manutenção, instalação e melhorias em padrões de fornecimento de energia elétrica, subestações e cabeamentos elétricos nas aéreas da Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN.

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

Alega a representante, em síntese, afastamento dos critérios fixados pelo Edital de Concorrência Pública nº.
022/2017 por parte da Comissão Permanente de Licitação cujo teor, caso observado, conduziriam à inabilitação
de empresa concorrente tendo em vista ser preço ofertado inexequível.
Ao fim, afirma que a homologação e adjudicação do objeto a ser licitado encontra-se pendente, assim como a
assinatura do respectivo contrato administrativo, razão
pela qual pugna pela concessão de medida cautelar visando obstar tais fases do procedimento licitatório.
A inicial veio acompanhada de documentos que a embasam.
Após vieram os autos ao gabinete para manifestação
quanto à admissibilidade e análise do pedido cautelar.

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

É o breve relatório.

I - RELATÓRIO

Preliminarmente, impõe-se verificar o atendimento aos

Diário Oficial de Contas

II – FUNDAMENTAÇÃO
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Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;

III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
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 irreguQuinta-feira, 26 de julho de 2018
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laridades 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.
Na mesma linha a Resolução TC nº. 261/2013, versa a
respeito dos requisitos, especificamente em seu artigo
183 e seguintes, cujo teor assim dispõe:
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).
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.
Diário Oficial de Contas

Conforme se observa, o rol de legitimados previsto na
Lei Complementar nº. 621/2012 e Resolução TC nº.
261/2013 a representar perante as Cortes de Contas é
identico àquele estipulado pela Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) que assim dispõem:
Lei de Licitações e Contratos Administrativos
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 oferecida
por sociedade empresária participante do procedimento
licitatório em questão, portanto, amparada nos artigos
supra transcritos.
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.
A peça inicial se fez acompanhar de documentos variados, entre eles, peças do processo administrativo por
meio do qual transcorre o Edital de Concorrência Pública nº. 022/2017.
Constata-se, por fim, que a representação narra fatos
que, a princípio, e devidamente acompanhado dos documentos que integram os autos do Processo Administrativo por meio do qual se desenvolveu o processo seletivo, podem restar evidenciadas irregularidades ocorridas em matéria afeta à competência desta Corte, estando, portanto, atendidos os demais requisitos de admiswww.tce.es.gov.br

sibilidade.
Estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares
para que seja admitida, conheço a presente representação, no exercício da competência monocrática assegurada de forma subsidiária pelo art. 94, §2º, da LC 621/2012
e art. 177, §2º, do RITCEES.
No que tange à questão dos preços inexequíveis, a análise ainda que sumária demanda a realização de cálculos
e cotejo de valores dispostos na planilha apresentada,
bem como o enfrentamento da hermenêutica dos termos do edital de licitação guerreado.
Assim sendo, vislumbro a necessidade de oitiva do jurisdicionado para que, notadamente, manifeste-se acerca
das supostas irregularidades aqui descritas, bem como
para que faça juntar aos autos a cópia integral do processo administrativo.
Neste passo, decido por NOTIFICAR a Companhia Espirito Santense de Saneamento – CESAN, na pessoa do seu
presidente, quanto às supostas irregularidades narradas
na representação, nos termos do artigo 307, §3º do RITCEES, no prazo de 10 (dez) dias.
Outrossim, decido ainda por NOTIFICAR a Companhia
Espirito Santense de Saneamento – CESAN, na pessoa do
seu presidente, para que faça juntar a estes autos cópia integral do processo administrativo por meio do qual
se realiza o Edital de Concorrência Pública nº. 022/2017
observando-se, quanto à forma, os ditames da Instrução
Normativa TC nº. 35/2015.
Vitória, 23 de julho de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

Quinta-feira, 26 de julho de 2018
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DECM 1242/2018
PROCESSO TC: 6165/2018
JURISDICIONADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
RELATOR: CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO
Tratam os autos de representação formulada pela sociedade empresária Rota Indústria e Comércio Ltda. em face da
Pregoeira Oficial do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER/ES, Sra. Maria Suzel Tedoldi Menegheli, em vista de supostas irregularidades
ocorridas durante o julgamento de recurso administrativo
interposto durante o trâmite do Edital de Pregão Eletrônico nº. 010/2018.
O referido procedimento licitatório tem por objeto a contratação de empresa especializada em manutenção continuada de sinalização horizontal, vertical, suspensa e dispositivos auxiliares de segurança em toda malha viária do Estado do Espírito Santo.
Alega a representante, em síntese, que na data de
06/06/2018 foi publicada decisao administrativa quanto ao
julgamento das propostas comerciais apresentadas pelas licitantes, ocasião em que esta formulou a sua intenção de
apresentar recurso, haja vista compreender pela inexequibilidade dos preços apresentadas por uma das concorrentes e pela ausência de planilha com preços unitários apresentada por outra interessada.
Por fim, sustenta que o recurso aviado foi julgado improceDiário Oficial de Contas

dente, razão pela qual intentou a presente representação
com pedido de concessão de medida cautelar.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, impõe-se verificar o atendimento aos requisitos de admissibilidade estipulados pela Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado), notadamente os artigos
94, 100 e 101, senão vejamos:
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.
§ 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
www.tce.es.gov.br

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.
Na mesma linha a Resolução TC nº. 261/2013, versa a respeito dos requisitos, especificamente em seu artigo 183 e
seguintes, cujo teor assim dispõe:
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).
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 subQuinta-feira, 26 de julho de 2018
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seção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Conforme se observa, o rol de legitimados previsto na Lei
Complementar nº. 621/2012 e Resolução TC nº. 261/2013
a representar perante as Cortes de Contas é identico àquele estipulado pela Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos) que assim dispõem:
Lei de Licitações e Contratos Administrativos
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 oferecida
por sociedade empresária participante do procedimento licitatório em questão, portanto, amparada nos artigos supra
transcritos.
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.
A peça inicial se fez acompanhar de documentos variados,
entre eles, peças do processo administrativo por meio do
qual transcorre o Edital de Pregão Eletrônico nº. 010/2018.
Constata-se, por fim, que a representação narra fatos que,
a princípio, e devidamente acompanhado dos documentos
que integram os autos do Processo Administrativo por meio
do qual se desenvolveu o processo seletivo, podem restar
evidenciadas irregularidades ocorridas em matéria afeta à
competência desta Corte, estando, portanto, atendidos os
demais requisitos de admissibilidade.
Diário Oficial de Contas

Estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitida, conheço a presente representação, no
exercício da competência monocrática assegurada de forma
subsidiária pelo art. 94, §2º, da LC 621/2012 e art. 177, §2º,
do RITCEES.
Todavia, no que diz respeito às irregularidades propriamente ditas, a documentação juntada aos autos não permite a
formulação de juízo necessário para a concessão da referida
medida cautelar sem a anterior oitiva do jurisdicionado para os devidos esclarecimentos.
No que tange à questão dos preços inexequíveis, a análise
ainda que sumária demanda a realização de cálculos e cotejo de valores dispostos na planilha apresentada.
De outro turno, somente se poderá afirmar a inexistência de
um determinado documento após a juntada aos autos da
integralidade do processo administrativo por meio do qual
se realiza o Pregão Eletrônico nº. 010/2018.
Assim sendo, vislumbro a necessidade de oitiva do jurisdicionado para que, notadamente, manifeste-se acerca das
supostas irregularidades aqui descritas, bem como para que
faça juntar aos autos a cópia integral do processo administrativo.
Neste passo, decido por NOTIFICAR a Sra. Maria Suzel Tedoldi Menegheli, Pregoeira Oficial do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER/ES
quanto às supostas irregularidades narradas na representação, nos termos do artigo 307, §3º do RITCEES, no prazo de
10 (dez) dias.
Outrossim, decido ainda por NOTIFICAR o Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER/
ES para que faça juntar a estes autos cópia integral do Processo Administrativo 79738958/2017, por meio do qual se
realiza o Edital de Pregão Eletrônico nº. 010/2018 observanwww.tce.es.gov.br

do-se, quanto à forma, os ditames da Instrução Normativa
TC nº. 35/2015.
Vitória, 23 de julho de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECM 1260/2018
PROCESSO TC: 6172/2018
ASSUNTO: DENÚNCIA
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IOPES
RESPONSÁVEIS: CLAUDIO DANIEL PASSOS ROSA; FABRICIO GUIMARÃES DO PRADO; SIMONE DA CONCEIÇÃO
RANGEL e SILVIA LETICIA ROTHSCHAEDL
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, NOTIFICAR o Sr. Claudio Daniel Passos Rosa, Sr.
Fabricio Guimarães do Prado, Sra. Simone da Conceição
Rangel e Sra. Silvia Leticia Rothschaedl, para que no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º do art. 125 da
Lei Complementar nº 621/2012 c/c artigo 307, § 1° do
Anexo Único da Resolução TC n° 261/2013, prestem informações em razão dos itens questionados na presente denúncia, que narra a suposta existência de irregularidades no edital de Concorrência nº 01/2018 – IOPES,
cujo objeto é a contratação de empresa para realização
das obras de Construção do Bloco IV do novo Hospital
São Lucas. A cópia da denúncia deverá ser encaminhada juntamente com o Termo de Notificação
Vitória, 25 de julho de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
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