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Vitória-ES, quarta-feira, 31 de outubro de 2018
Corpo Deliberativo - 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
Rodrigo Coelho do Carmo

Hoje é dia de Marechal Floriano
comemorar sua emancipação política.
Parabéns!

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas - Procuradores
Luciano Vieira - Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira
Projeto Gráﬁco e Editoração
Assessoria de Comunicação TCE-ES
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Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de acordo com o artigo 181 da Lei Complementar no 621/2012.
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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

Portaria Normativa 00059/2018-3
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

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

Protocolo(s): 15893/2018-2
Criação: 29/10/2018
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Altera membros da Comissão Permanente de Licitação
do TCEES, instituída através da Portaria N nº 069/2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 3º c/c artigo 13 incisos I da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012, c/c artigo 20 incisos I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar membros da Comissão Permanente de Licitação do TCEES passa a ser composta pelos seguintes
servidores:
I – Giuliano Medina Silva - Presidente
II - Gustavo Rubert Rodrigues
III – Sergio de Campos
IV – Marcos Rogério Bozzi da Luz
V – Danilo Moraes Silva Scopel (suplente)

Portaria Normativa 00060/2018-6
Protocolo(s): 15894/2018-7
Criação: 29/10/2018
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Altera membros da equipe de pregão do TCEES.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe conferem o
artigo 3º c/c artigo 13 incisos I da Lei Complementar nº 621,
de 8 de março de 2012, c/c artigo 20 incisos I, do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
RESOLVE:
Art. 1º. Designar para exercer a função de Pregoeiro os seguintes servidores:
I – Daniel Santos de Sousa (Pregoeiro titular);
II – Paulo Henrique Resende Marques (Pregoeiro substituto).
Art. 2º. Designar para a equipe de apoio ao Pregoeiro os seguintes servidores:
I – Paulo Henrique Resende Marques;
II – Katia Murad;
III – Marcia Cristina Barcellos de Oliveira;
IV – Danilo Moraes Silva Scopel (suplente);
V – Beatriz Xavier Beiruth (suplente).

VI – Juliana Martins dos Santos Amaral Escodino (suplente)

Art. 3º. Fica revogada a Portaria N nº 074 de 26 de outubro
de 2017, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico, de 27 de outubro de 2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de novembro de 2018.

Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo

Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo

www.tce.es.gov.br
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ATOS DO PLENÁRIO

Atos do Plenário

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Pautas das Sessões - Plenário

Processo: 09883/2016-4

PAUTA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO

TERÇA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 14:00

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
Rodrigo Coelho do Carmo

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 TC261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em
Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de
processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

PLENÁRIO

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

CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 04822/2018-5
Unidade gestora: Vice Governadoria do Estado do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: CESAR ROBERTO COLNAGHI

SESSÕES

Total: 1 processo

Representante: Membros do Ministério Público de
Contas (LUCIANO VIEIRA)
Responsável: LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO
Processo: 05036/2017-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Prevenção
e Combate a Violencia e Trânsito de Vila Velha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO, ANDREY CARLOS RODRIGUES
Processo: 05041/2017-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: MIRELA MARCARINI CAVALCANTI ZANOTELLI
Processo: 05042/2017-4

Terças-feiras às 14 horas
CONSELHEIRO

www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Assistência
Social de Vila Velha
Quarta-feira, 31 de outubro de 2018
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ANA CLAUDIA PEREIRA SIMOES LIMA,
CUSTODIO PINHEIRO DA SILVA, WELLINGTON JOAO
DE OLIVEIRA SIMO
Processo: 05993/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Outros orgãos/entidades (CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CÉLIA MARIA VILARINO.)
Responsável: CLAUDIA HACKBART TEIXEIRA
Processo: 06478/2018-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de São Roque do
Canaã, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte,
Prefeitura Municipal de Iúna, Prefeitura Municipal de
Marataízes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento
Responsável: MIGUEL DJALMA SALVALAIO, PAULO
MARCIO LEITE RIBEIRO, ROBERTINO BATISTA DA SILVA, WELITON VIRGILIO PEREIRA
Processo: 07669/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica

Processo: 07743/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo
Chaves
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 07611/2017-9, 02464/2017-6, 02463/20171, 13304/2015-8
Interessado: ROBERTO FORTUNATO FIORIN
Recorrente: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE [NELSON AUGUSTO MELLO GUIMARAES (OAB: 9106-ES),
SANDRO LOUREIRO COSTA (OAB: 6896-ES), TIAGO
EVALD CARDOSO (OAB: 8753-ES)]
Processo: 07993/2018-3
Unidade gestora: Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2018
Responsável: ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS, ERICK
CABRAL MUSSO, RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA
Total: 9 processos

CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 11185/2014-4

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Unidade gestora: Superintendência Estadual de Comunicação Social

Representante: SERGIO CAMILO GOMES

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida

www.tce.es.gov.br

Apensos: 04884/2016-1
Interessado: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS [ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES),
AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474-ES), BARBARA
DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR DE OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHEIM
JORGE & ABELHA RODRIGUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB:
12142-ES), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB:
12142-ES), CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB:
12142-ES), FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA
(OAB: 22077-ES), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262BES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA, LUANA ASSUNCAO DE
ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE (OAB: 29031-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES),
MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES),
MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES),
MILENA MAGNOL CASAGRANDE (OAB: 28910-ES), NATHALIA SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES), PATRICK GOMES DE SOUZA, RAFAEL BEBBER CHAMON, RODRIGO
LIMA RANGEL (OAB: 17040-ES), TATIANE MENDES RIBEIRO (OAB: 28947-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES (OAB: 13399-ES)]
Responsável: ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS, ANSELMO TOZI, ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA, ARTHUR WERNERSBACH NEVES, CESAR
ROBERTO COLNAGHI, EDUARDO ANTONIO MANNATO GIMENES, ELIZABETH MARIA DALCOLMO SIQuarta-feira, 31 de outubro de 2018
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MAO [ATTILA KUSTER NETTO (OAB: 13988-ES), FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB: 22077-ES),
FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB: 22077ES), MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES (OAB:
16300-ES), Rapahel Teixeira Silva Marques, RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB: 22815-ES),
RODRIGO LISBOA CORREA (OAB: 14588-ES), TATIANY
OLIVEIRA BICALHO (OAB: 22481-ES)], ENIO BERGOLI DA COSTA, ERICO SANGIORGIO [ARTHUR VAREJÃO
GOMES, FELIPE LOURENÇO BOTURAO FERREIRA, MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES (OAB: 16300-ES),
RAPHAEL TEIXEIRA SILVA MARQUES (OAB: 26424-ES),
RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB: 22815ES), RODRIGO LISBOA CORREA (OAB: 14588-ES)], FLAVIA REGINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI [ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)],
FRONZIO CALHEIRA MOTA, HAROLDO CORREA ROCHA, JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO, JOSE RENATO CASAGRANDE, KENIA PUZIOL AMARAL [GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES (OAB: 18044-ES), KARINA DEBORTOLI (OAB: 10137-ES), RAFAEL ANTONIO TARDIN (OAB: 11647-ES)], LUCIANO SANTOS REZENDE, MARCELO FERRAZ GOGGI, MARCIO CASTRO
LOBATO [GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES (OAB:
18044-ES), KARINA DEBORTOLI (OAB: 10137-ES), RAFAEL ANTONIO TARDIN (OAB: 11647-ES)], MARGO DEVOS PARANHOS [CARLOS MAGNO GONZAGA CARDOSO (OAB: 1575-ES), CARLOS MAGNO GONZAGA CARDOSO (OAB: 1575-ES), ELIS REGINA BORSOI], MARIA
ANGELA BOTELHO GALVAO [ARTHUR VAREJÃO GOMES, ATTILA KUSTER NETTO (OAB: 13988-ES), FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB: 22077-ES),
FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA (OAB: 22077-

ES), MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES (OAB:
16300-ES), RAPHAEL TEIXEIRA SILVA MARQUES (OAB:
26424-ES), RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA
(OAB: 22815-ES), RODRIGO LISBOA CORREA (OAB:
14588-ES), TATIANY OLIVEIRA BICALHO (OAB: 22481ES)], MARIA DA GLORIA BRITO ABAURRE, NEIVALDO BRAGATO, NILO DE SOUZA MARTINS, OBERACY
EMMERICH JUNIOR, PAULO CESAR HARTUNG GOMES, PAULO ROBERTO FOLETTO, PAULO RUY VALIM
CARNELLI, PEDRO JOSE DE ALMEIDA FIRME, RICARDO DE OLIVEIRA, RICARDO FERREIRA DOS SANTOS,
RODNEY ROCHA MIRANDA, RONALDO TADEU CARNEIRO [WANDS SALVADOR PESSIN], SANDRA MARIA
WERNERSBACH COLA [CAETANO CORREA PEIXOTO
ALVES (OAB: 11746-ES, OAB: 70271-MG), LUCIANO
KELLY DO NASCIMENTO (OAB: 5205-ES), NATALIA CID
GOES (OAB: 18600-ES), RODRIGO ELLER MAGALHAES (OAB: 20900-ES)], SEBASTIAO BARBOSA [ALEX DE
FREITAS ROSETTI (OAB: 10042-ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474-ES), BARBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB: 14469-ES), CAMILA CARLETE GOMES (OAB: 23460-ES), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB: 10107-ES), CAROLINA AVELAR
DE OLIVEIRA (OAB: 23097-ES), CHRISTINA CORDEIRO
DOS SANTOS (OAB: 12142-ES), FLAVIO CHEIM JORGE
(OAB: 262B-ES), LUANA ASSUNCAO DE ARAUJO ALBUQUERK (OAB: 15866-ES), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB: 21748-ES), MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB: 19008-ES), MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB: 14007-ES), NATHALIA
SAIB DE PAULA (OAB: 20844-ES), RODRIGO LIMA RANGEL (OAB: 17040-ES), THIAGO FELIPE VARGAS SIMOES
(OAB: 13399-ES)]
www.tce.es.gov.br

Processo: 06209/2017-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pancas
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 09645/2016-3, 01419/2011-1
Recorrente: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO
Processo: 07649/2018-4
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Deputado estadual (ES, EUCLÉRIO
SAMPAIO), EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR
Responsável: OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
Total: 3 processos

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 04175/2011-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Exercício: 2010
Apensos: 04286/2011-1
Interessado: PREFEITURA VILA VELHA
Responsável: ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE
INFORMATICA LTDA, ANTONIO RAMOS BARBOSA,
EVILASIO DE ANGELO, FABIO GOMES DE AGUIAR,
Quarta-feira, 31 de outubro de 2018
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FIGUEREDO JUNIOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA - EPP, FUNDACAO ESPIRITO SANTO TURISMO & EVENTOS, HUMBERTO JOSE MONTEIRO, JOCIANE FROKLICH SANTANA, JUCELMA DOS
SANTOS RAMOS, LEDIR DA SILVA PORTO, LEONARDO
PEREIRA CARVALHO, LORRANA SOUZA ASSIS, LUCI
BARBOSA CASTRO, LUCIENE MARIA LUCIANO NEVES,
LUIZ ARNALDO CUSTODIO BOMFIM, MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO, MANOEL LOPES CANCADO JUNIOR, MARCO ANTONIO MAGALHAES DE
AGUIAR, MARCOS ANTONIO RODRIGUES, MARIANNE RIOS DE SOUZA MARTINS [PATRICIA BARROS BELONIA (OAB: 16569-ES), SANTOS FERREIRA DE SOUZA
(OAB: 3462-ES)], MENARA RIBEIRO SANTOS MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE, NEUCIMAR FERREIRA FRAGA [PATRICIA BARROS BELONIA (OAB: 16569ES), SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462-ES)],
NILCELI TRISTAO PINHEIRO, PAULO SERGIO DE LIMA PEREIRA, RICARDO LUIZ CHIABAI, SAULO RODRIGUES MEIRELLES, WELLINGTON BORGHI [PATRICIA
BARROS BELONIA (OAB: 16569-ES), SANTOS FERREIRA
DE SOUZA (OAB: 3462-ES)]

NA MIRANDA ESPINDULA (OAB: 13589-ES)]
Processo: 03611/2018-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Serra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 01142/2009-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Serra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Responsável: NEIDIA MAURA PIMENTEL [RENATO

Exercício: 2008

GASPARINI CONRADO DE MIRANDA (OAB: 10075-ES)]
Processo: 06112/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Embargos de Declaração

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
Responsável: ALOISIO FERREIRA SANTANA [PABLO
DE ANDRADE RODRIGUES (OAB: 10300-ES)]
Processo: 08872/2014-8

Apensos: 03218/2014-8, 04003/2013-1, 00381/2013-

Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde

1

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida

Recorrente: NEUCIMAR FERREIRA FRAGA [ALTAMIRO

Interessado: SESA

THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GRE-

Responsável: ANSELMO TOZI [ANA CRISTINA MUNHOS DE SOUZA (OAB: 2970-ES), ATTILA KUSTER
NETTO (OAB: 13988-ES), CHEQUER BOU-HABIB ADVOGADOS, FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA
(OAB: 22077-ES), MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES (OAB: 16300-ES), MICHELLY LUZIA LOPES COSTA (OAB: 16955-ES), RODRIGO KENNEDY GUIMARAES COSTA (OAB: 22815-ES), RODRIGO LISBOA CORREA
(OAB: 14588-ES), SAMIRAH MARTINS CHEQUER BOU
HABIB (OAB: 23294-ES), TATIANY OLIVEIRA BICALHO
(OAB: 22481-ES), WILMA CHEQUER BOU HABIB (OAB:
5584-ES)], EVERSON TEIXEIRA MOREIRA, JOSE TADEU MARINO [EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB:
12122-ES)], JUAREZ FERNANDES RAMOS, LUCIANO

GORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), SANTOS
FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462-ES)]
Processo: 07999/2018-1

Unidade gestora: Secretaria de Estado de Transportes
e Obras Públicas

Unidade gestora: Tribunal de Justiça do Estado do Es-

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

Responsável: FABIO NEY DAMASCENO [ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), JOAO VICTOR DE FREITAS ESPINDULA (OAB: 13592-ES), TATIA-

RODRIGO COELHO DO CARMO

Exercício: 2017

Processo: 03908/2015-1

Exercício: 2014

CONSELHEIRO

pírito Santo
Exercício: 2018
Responsável: SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA
Total: 5 processos

www.tce.es.gov.br
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FAVARO BISSI, LUCIANO MAGNUS REGUS, MARCIO
MERCON DE VARGAS [EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB: 12122-ES)], MV INFORMATICA NORDESTE LTDA [ARMANDO JOSE PEREIRA DE BARROS JUNIOR (OAB: 26701-PE), CAROLLINY HELLEN FONSECA
GOMES (OAB: 26532-ES), GABRIEL QUINTAO COIMBRA (OAB: 12857-ES), GUSTAVO BAYERL LIMA (OAB:
14485-ES, OAB: 398329-SP), JULIA SOBREIRA DOS
SANTOS (OAB: 28157-ES), RAPHAEL AGUIAR MENDES
DE HOLANDA (OAB: 25395-PE)]
Processo: 05704/2017-8
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Educação
de Vitória

dor
Exercício: 2016

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: LENISE MENEZES LOUREIRO

Exercício: 2016
Responsável: SAMUEL DIAS DE SOUZA FILHO

Processo: 03508/2018-5
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: IVAN CARLINI [NICOLLE BINO JUFFO
RODRIGUES (OAB: 29739-ES)]
Total: 6 processos

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ADRIANA SPERANDIO
Processo: 05707/2017-1
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Habitação
de Vitória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ALECIO PAGANOTO SALAZAR, SERGIO
DE SA FREITAS
Processo: 05741/2017-9
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade de Vitória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordena-

Processo: 01108/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classificação: Exame de Instrumento Convocatório
Interessado: Membros do Ministério Público de Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Responsável: GUERINO LUIZ ZANON, JOAO CLEBER
BIANCHI
Processo: 04304/2018-3

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO

Unidade gestora: Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo

MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 07129/2016-7
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Obras de
Serra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2017
Responsável: JOAO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS
Total: 4 processos

Exercício: 2015
Responsável: HERMAN MATTOS DE SOUZA, JOAO
CARLOS MENESES

Total geral: 28 processos

Processo: 05056/2017-6

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO:

Unidade gestora: Secretaria Municipal de Serviços de
Serra

Dia 20 de novembro de 2018 - Terça-Feira

www.tce.es.gov.br
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RELATORES

Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA 01751/2018-8

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

PROCESSO TC: 2261/2016
JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES

para ocorrer no Diário Eletrônico de 31/10/2018.
Em 24 de outubro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 01752/2018-2

ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO TC: 5521/2017

EMBARGANTE: GABRIELLE ROVETA MELO PAGANINI

JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
APIACÁ

Tratam os autos de Embargos de Declaração já transitados
em julgado, opostos por Gabrielle Roveta Melo Paganini.
Conforme disposto no Acórdão TC 230/2015, ratiﬁcado pelos Acórdãos TC 94/2016 e 581/2016, a Sra. Gabrielle Roveta Melo Paganini foi condenada ao pagamento de multa individual, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por meio do Parecer n.º 05087/2018-4, o Ministério Público de Contas informa que a Sra. Gabrielle Roveta Melo Paganini teria liquidado parcialmente o débito, permanecendo, de acordo com o Termo de Veriﬁcação n.º 00039/20178, saldo residual a ser recolhido, no importe de R$ 600,00
(seiscentos reais).
Nesse sentido, sugeriu o Parquet de Contas a notiﬁcação da
responsável para que efetue o recolhimento do saldo devedor remanescente.
Por esse motivo, observando o disposto nos artigos 358,
III, e 458 do RITCEES, DECIDO pela NOTIFICAÇÃO da Sra.
Gabrielle Roveta Melo Paganini, para que, no prazo de 30
(trinta) dias, promova o recolhimento do saldo residual da
sanção imposta no Acórdão TC 230/2015, ratiﬁcado pelos
Acórdãos TC 94/2016 e 581/2016, conforme Termo de Veriﬁcação n.º 00039/2017-8, cuja cópia deverá ser encaminhada junto ao termo de notiﬁcação.
A publicação da presente decisão singular está agendada
www.tce.es.gov.br

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEL: MARCELO STITI DE PAULA
DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n. 621/2012, declarar a REVELIA do senhor MARCELO
STITI DE PAULA, uma vez que não atendeu ao Termo de Citação n. 02570/2017-9, conforme atestaram o Núcleo de
Controle de Documentos e a Secretaria Geral das Sessões
nos Despachos n. 55374/2018-1 e n. 55765/2018-1, tendo
o prazo para a resposta vencido em 11/10/2018.
Encaminhe-se o feito à SEGEX, para prosseguir, destacando
que a publicação da presente decisão singular está agendada para ocorrer no Diário Eletrônico de 31/10/2018.
Em 24 de outubro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO EM PROTOCOLO 435/2018
PROTOCOLO TC: 15.228/2018
INTERESSADO: PAULO ROBERTO FERREIRA
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULQuarta-feira, 31 de outubro de 2018
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TURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – SEAG
ASSUNTO: REQUERIMENTO / SOLICITAÇÃO
REFERÊNCIA: PROCESSO TC N. 6285/2018
Trata-se de pedido formulado pelo Secretário de Estado
da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, objetivando a prorrogação do prazo de conclusão da Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria n.
071-S/2018.
A referida Tomada está sendo abordada nos autos do
processo TC n. 6285/2018, pautado para apreciação na
Sessão Plenária de 06/11/2018, tendo recebido a proposta técnica de Arquivamento.
Naqueles autos, assim como no presente protocolo, o interessado informou que o valor do débito em apuração é
inferior ao limite mínimo para a remessa das Tomadas de
Contas ao Tribunal, previsto no art. 9º da Instrução Normativa n. 32/2014.
Considerando que a Tomada de Contas não deverá ser
encaminhada para julgamento nesta Corte, o controle
do prazo de envio não será realizado, motivo pelo qual
INDEFIRO o pedido de prorrogação.
O interessado será considerado cientiﬁcado com a divulgação no Diário Eletrônico do Tribunal, agendada para
ocorrer em 31/10/2018.
JUNTE-SE ao processo TC n. 6285/2018 (Tomada de Contas Especial).
Em 24 de outubro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

Decisão Monocrática 01754/2018-1
Processo: 09116/2017-1
Classiﬁcação:Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES, Cariacica, GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR)
Responsável: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA – EXERCÍCIO 2017 –
DEVOLUÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA TOMADA
DE CONTAS – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 30 (TRINTA)
DIAS.
I RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial instruída
pela Portaria N°. 41, de 24 de novembro de 2017, publicada no Diário Oﬁcial do Município de Cariacica no dia
27/11/2017, a ﬁm de apurar desvios de recursos públicos pertinentes à construção do Núcleo de Estratégia da
Família de Padre Gabriel, oriundo de convênio bipartite
entre o Governo do Estado do Espirito Santo e o Município de Cariacica, de número n° 113/2007.
A instauração do procedimento foi comunicada a esta
Corte por meio do Ofício OF/GP-PMC-Nº. 615/2017, encaminhado pelo prefeito municipal, senhor Geraldo Luzia de Oliveira Junior, em cumprimento à Instrução Normativa TC 32/2014 (Ofício Externo 1571/2017-1).
Ultrapassado o prazo para encaminhamento da tomada de contas, o feito foi instruído pela SecexEngenharia
- Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio
Ambiente que elaborou a Manifestação Técnica MT
www.tce.es.gov.br

01261/2018-8 (evento 158), sugerindo a devolução dos
autos ao Município de Cariacica para complementação
da tomada de contas, nos seguintes termos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos os autos à consideração
superior, com a proposta de devolvê-los ao órgão convenente (Prefeitura Municipal de Cariacica), objetivando
a a complementação da Tomada de Contas Especial, nos
termos do artigo 112 da Lei Complementar 621/2012 e
Instrução Normativa TC 32/2014.
Insta-se, ainda, que a autoridade competente se pronuncie conclusivamente sobre os seguintes pontos: a) identiﬁcação do(s) agente(s) responsável(eis) por eventual dano, com sua(s) qualiﬁcação(ões) civil(is), cadastro ﬁscal
e endereço(s) de domicílio(s), inclusive, do então gestor
do órgão concedente, por possível omissão; b) a culpa
ou não do(s) agente(s) responsável(is) pelas falhas apontadas na execução do objeto pactuado, se houve omissão; c) informação sobre as normas infringidas (leis, resoluções, instruções normativas, portarias, etc.), em face das irregularidades apontadas; d) memória de cálculo que permita o perfeito entendimento sobre os valores
lançados e e) outras informações que se ﬁzerem necessárias à perfeita caracterização dos fatos.
Após cumpridas as providências, nos termos da Instrução Normativa TC 32/2014, deverão os autos retornar a
esta Corte de Contas, se for o caso, para apreciação dos
fatos apurados no Processo de Tomada de Contas.
II FUNDAMENTAÇÃO
Como se depreende dos autos, há a necessidade de complementação da tomada de contas, uma vez que não se
procedeu sequer à quantiﬁcação do dano e à identiﬁcaQuarta-feira, 31 de outubro de 2018
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ção dos possíveis responsáveis, dentre outros aspectos
que precisam ser demonstrados, não sendo suﬁciente a
conclusão pela devolução do valor total do débito, na ordem de 1.363.933,5612 VRTE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE – EXERCÍCIO 2012
– ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.

III DECISÃO

I RELATÓRIO

Pelo exposto e levando em conta a fundamentação exposta na MT 01261/2018-8, DECIDO DEVOLVER os autos (em meio eletrônico) ao Chefe do Executivo Municipal, senhor Geraldo Luzia de Oliveira Junior, assinando-lhe o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a COMPLEMENTAÇÃO da Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria N°. 41, de 24 de novembro de 2017, nos
termos do que determina o art. 15, da Instrução Normativa TC 32/2014, sob pena de multa prevista no art. 16
da referida IN, do art. 389, IX, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do Tribunal) e do art. 135, IV e IX, da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica desta Corte).

Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual de Ordenador do Fundo Municipal de Saúde de Alegre referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade dos senhores Paulo Cassa Domingues e Ulysses de
Campos.

Determino, por ﬁm, que seja PUBLICADA esta decisão.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01755/2018-6
Processo: 02883/2013-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Alegre
Relator: Marco Antônio da Silva
Responsável: PAULO CASSA DOMINGUES, ULYSSES DE
CAMPOS

Conforme consta dos autos, o Acórdão TC – 638/2013
– Primeira Câmara (ﬂs.139/153) condenou os gestores,
senhor Paulo Cassa Domingues e Ulysses de Campos, ao
pagamento de multa individual no valor de R$3.000,00
(três mil reais).
Infere-se da certidão de ﬂ. 166 que o trânsito em julgado
do acórdão supracitado consumou-se em 28/11/2016, e
que as multas imputadas aos senhores Paulo Cassa Domingues e Ulysses de Campos foram inscritas em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº
5862/2017 e 5861/2017 em 22/08/2017).
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 05211/2018-7 (ﬂs.
251/253), no qual consignou as medidas adotadas para
cobrança pelo órgão fazendário que justiﬁcam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabiliwww.tce.es.gov.br

dade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo
do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem
o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos
por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas
e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual
ou municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance, restituição de quantia e outras imposições
legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão lesiva ao
erário.
Destarte, uma vez veriﬁcado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em
custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos
competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certiﬁque que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham
sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda
pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar
o adimplemento da obrigação para que receba a respecQuarta-feira, 31 de outubro de 2018
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tiva quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvesse em
face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos
órgãos municipais ou estadual quando houver imputação de débito.
Na espécie, a Lei Estadual n. 9.876/2012 possibilita a
adoção de procedimentos administrativos de cobrança
extrajudicial de título executivo judicial condenatório de
quantia certa transitado em julgado, de créditos tributários ou não tributários do Estado, das autarquias e das
fundações públicas estaduais, independentemente do
valor do crédito estar inscrito ou não em Dívida Ativa.
O art. 2º, § 8°, inciso I, da referida lei autoriza, ainda, a
Procuradoria-Geral do Estado a dispensar a a cobrança
judicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA) devidamente protestada e cujo valor seja igual ou inferior a 50.000
(cinquenta mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTE.
Observa-se das informações[6] prestadas eletronicamente que a Procuradoria-Geral do Estado protestou as
CDAs nº 5862/2017 e n° 5861/2017 junto ao Cartório do
1º Oﬁcio de Alegre em 12/12/2017 (protocolos 59576 e
59575), respectivamente, as quais se referem às multas
pecuniárias impostas pelo acórdão supracitado, ﬁxadas
individualmente em R$ 3.000,00 (três mil reais), é dizer,
em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução ﬁscal.
Assim, adotou a autoridade administrativa a providência
prevista em lei para a cobrança do crédito devido, não
podendo ser coagida a utilizar outros meios que não lhe

impõe a legislação, pois constantes da sua margem de
discricionariedade.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se à baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de
Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para
a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do E-TCEES.

trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES 18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos
relatores competência para deliberação monocrática a
respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a
cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
portanto, torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de
cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.

II FUNDAMENTAÇÃO

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.

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

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.

[...]

www.tce.es.gov.br
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III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa
do débito / responsabilidade dos senhores Paulo Cassa
Domingues e Ulysses de Campos quanto ao débito, 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 317/2018.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01756/2018-1

(OAB: 19064-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO
(OAB: 23765-ES), PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763ES), RENAN SALES VANDERLEI (OAB: 15452-ES), THIAGO
CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES)

II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção
ou auditoria.

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC 40/2018-9-PLENÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA – ADMISSIBILIDADE – ABERTURA DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NOTIFICAÇÃO 30 (TRINTA)
DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – ENCAMINHAMENTO AO NÚCLEO DE CONTROLE EXTERNO
DE RECURSOS E CONSULTAS.

[...]

I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de representação interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, em
face do Parecer Prévio TC 40/2018 - Plenário, proferido no
bojo do processo TC 3049/2013 (Prestação de Contas de
Prefeito), por meio do qual o Plenário recomendou ao Legislativo Municipal de Colatina a aprovação com ressalva
das contas do município, relativas ao exercício de 2012,
sob a responsabilidade do senhor Leonardo Depultski.
II FUNDAMENTAÇÃO

Processos: 08591/2018-5, 03049/2013-1

II.1 ADMISSIBILIDADE

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento do presente recurso, notadamente os genéricos
constantes dos artigos 153 e 162 e os especíﬁcos impostos
pelos artigos 164 e 165, da Lei Complementar Estadual 621
de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas
do Estado), a saber:

UG: PMC - Prefeitura Municipal de Colatina
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: LEONARDO DEPTULSKI
Recorrente: LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA
Procuradores: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE
(OAB: 12401-ES), DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES,
OAB: 27485-PR), FRANCISCO ADAO SILVA DE CARVALHO
(CPF: 004.860.937-43), MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS

Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I - converter processo em tomada de contas especial ou determinar a sua instauração;
www.tce.es.gov.br

Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos
de mero expediente.
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário,
conforme a competência, quando a petição:
I - não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II - encontrar-se insuﬁcientemente instruída ou manifestamente inepta.
§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:
I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis entre si;
II - o pedido for juridicamente impossível;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.
§ 2º Não será conhecido o recurso quando ausentes os
pressupostos de legitimidade e tempestividade.
[...]
Art. 164. De decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração,
com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte,
pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados na
forma prevista nesta Lei Complementar.
Parágrafo único. Se o recurso versar sobre item especíﬁco
do acórdão, os demais itens não sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser dado prosseguimento a execução das decisões.
Quarta-feira, 31 de outubro de 2018
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Art. 165. O recurso de reconsideração, interposto por petição dirigida ao Tribunal de Contas, conterá:

observado o disposto no art. 159 da Lei Orgânica do Tribunal.

I - os nomes e a qualiﬁcação das partes;

III – o Ministério Público junto ao Tribunal.

II - os fundamentos de fato e de direito;

Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido pelo
Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando:

III - o pedido de nova decisão.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também
cuida dos pressupostos recursais genéricos – artigos 395 a
398 – e especíﬁcos – art. 405, caput e parágrafos 1º e 2º –,
senão vejamos:
Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes formalidades:
I - ser interposto por escrito;
II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;
III - conter a qualiﬁcação indispensável à identiﬁcação do
recorrente;
IV - ser ﬁrmado por quem tenha legitimidade e seja parte interessada;
V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento jurídico;
VI - conter os documentos que o instruirão, quando for o
caso.
Parágrafo único. Os recursos serão encaminhados à Presidência do Tribunal, que realizará sua autuação e distribuição ao Relator para manifestação quanto ao seu conhecimento.

I – não se achar devidamente formalizado;
II – for manifestamente impróprio ou inepto;
III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;
IV – for intempestivo;
V – não contiver os fundamentos de fato e de direito.
Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando:
I – faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis entre si;
II – o pedido for juridicamente impossível;
III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:
I – converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II – determinar a realização de citação, notiﬁcação, diligência, inspeção ou auditoria;
III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos
de mero expediente.

Art. 396. Poderão interpor recurso:

[...]

I – os responsáveis pelos atos impugnados;

Art. 405. Da decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, caberá recurso de reconsideração ao
Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito.

II – os interessados, desde que alcançados pela decisão ou
que demonstrem razão legítima para intervir no processo,

www.tce.es.gov.br

§ 1º Além das hipóteses previstas no caput, caberá recurso
de reconsideração das deliberações tomadas nos pareceres prévios dos chefes do Poder Executivo.
§ 2º O recurso de reconsideração poderá ser interposto pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de trinta dias,
contados na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal.
Como se vê, a legislação impõe um vasto rol de exigências
para o processamento do recurso de reconsideração por
este Tribunal de Contas.
No caso dos autos, constata-se que o pleito atende às hipóteses de cabimento – uma vez que interposto em face
de decisão deﬁnitiva proferida em prestação de contas –,
tempestividade – já que observado o prazo de 60 (sessenta) dias – e legitimidade – pois formulado pelo MPC.
Além disso, a petição inicial contém o nome e a qualiﬁcação do recorrente, os fundamentos de fato e de direito e
traz conclusão compatível com a narrativa dos fatos, além
de estar suﬁcientemente instruída, cumprindo, por isso, os
pressupostos recursais.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitido, conheço o presente recurso
de reconsideração, no exercício da competência monocrática assegurada pelo art. 161, da LC 621/2012 e art. 177,
§2º, do RITCEES, e determino a abertura da instrução processual com o regular prosseguimento do feito.
Em se tratando de recurso de reconsideração interposto pelo MPC, resta proceder à notiﬁcação do senhor Leonardo Deptulski, interessado neste feito, para apresentação de contrarrazões recursais, em atendimento ao princípio do contraditório e em atendimento ao art. 156, da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TribuQuarta-feira, 31 de outubro de 2018
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nal) e art. 402, I, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal):
Lei Orgânica
Art. 156. Nos recursos interpostos pelo Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas é assegurado o contraditório,
mediante a concessão de oportunidade para oferecimento de contrarrazões recursais, quando se tratar de recurso tendente a agravar a situação do responsável ou do interessado.

Decisão em Protocolo 00438/2018-2
Protocolo(s): 15003/2018-8, 13952/2018-2
Assunto: Requerimento / Solicitação
Descrição complementar: Indeferimento de prorrogação
de prazo
Criação: 25/10/2018 13:05
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Regimento Interno

Interessado(s): CASSIO DIAS LOPES

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

REQUERIMENTO / SOLICITAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMATA – DILAÇÃO DE PRAZO – INDEFERIMENTO.

I - trinta dias, nos casos de pedido de reexame e recurso de
reconsideração;
III DECISÃO
Pelo exposto, em juízo monocrático de admissibilidade,
CONHEÇO o presente recurso de reconsideração e o remeto à Secretaria Geral das Sessões para NOTIFICAÇÃO senhor Leonardo Deptulski para, no prazo improrrogável de
30 (trinta) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso de
Reconsideração, se assim entender.
Determino, por ﬁm, que seja encaminhada cópia da peça
recursal juntamente com o termo de notiﬁcação, remetendo-se o feito ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas para a regular instrução, após o exaurimento do
prazo, com ou sem a manifestação do interessado.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

I RELATÓRIO
Trata-se de Protocolo TC 15003/2018-8, vinculado ao Protocolo TC 13952/2018-2, autuado em razão de omissão,
por parte da Prefeitura Municipal de Sooretama, no envio
de informações ao Sistema Geo-Obras, conforme relatado
pela Secretaria Geral de Controle Externo (Segex) no Despacho 55688/2018-1.
Neste expediente, o Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento do Município, senhor Cássio Dias
Lopes, requer a dilação do prazo para o cumprimento de
obrigações referentes ao sistema, requerendo a concessão de mais 15 (quinze) dias, sob a alegação de diﬁculdade
em reunir a documentação necessária à sua defesa (Petição Intercorrente 1666/2018-1- evento 01).

O Sistema Informatizado de Controle de Obras Públicas
(Sistema Geo-Obras), implantado nos moldes da Resolução TC nº 245, de 24 de julho de 2012, destina-se a gerenciar as informações das obras executadas em todos os órgãos das esferas estadual e municipais.
No Anexo do citado diploma regulamentar foram ﬁxados
os prazos para envio das informações por parte das unidades jurisdicionadas desta Corte, levando em consideração
precipuamente o tipo de documento – se relativo à licitação, ao contrato, ao projeto, ou mesmo à fase de execução da obra. Destarte, não consta na mencionada Resolução dispositivo que autorize dilação dos prazos por ela ﬁxados, havendo, por outro lado, a determinação de que as
inadimplências devem ser reconhecidas a partir do dia seguinte ao encerramento do prazo de remessa (art. 9º, §1º,
Resolução TC nº 245/2012).
Silente o referido diploma regulamentar, aplica-se, a nosso
sentir, a regra geral deste Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo – TCEES, segundo a qual os prazos são peremptórios, ou seja, não são passíveis de modiﬁcação pela vontade da parte ou do órgão julgador. É a dicção do art.
66, da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES) e do art. 362, do Regimento Interno deste Tribunal (aprovado pela Resolução
TC Nº 261, de 4 de junho de 2013).

Instada a se manifestar, a Segex apresentou o Despacho
55688/2018-1 (evento 04), pugnando pelo indeferimento
do pedido acima referenciado, nos seguintes termos:

Há ainda que se considerar que, em caso de descumprimento por parte de jurisdicionado desta Corte de prazo
legal ou regulamentar para remessa de informações – como a hipótese destes autos –, a Resolução TC nº 294, de
15 de dezembro de 2015 determina a notiﬁcação do responsável, concedendo-lhe novo prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação.

[...]

Por conseguinte, não atendida a notiﬁcação, não exiswww.tce.es.gov.br
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te norma autorizativa para dilação, devendo ser autuado processo com a ﬁxação de prazo improrrogável de 15
(quinze) dias para atendimento, nos moldes a seguir delineados:
Art. 2º. Constatado o descumprimento do prazo previsto
no artigo 1º, será autuado processo respectivo e expedidas, concomitantemente, notiﬁcação e citação ao responsável, ﬁxando prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis
para cumprimento da obrigação e apresentação das razões de justiﬁcativas do não atendimento dos prazos ﬁxados, sujeito à pena de multa e outras sanções legais, nos
termos do artigo 135, inciso IX, da Lei Complementar nº
621/2012 c/c o artigo 389, inciso IX do Regimento Interno.
Face ao exposto, ante a ausência de previsão expressa que autorize a dilação de prazo aqui perquirida, com
fundamento no art. 66, da Lei Complementar Estadual
621/2012, c/c o disposto no art. 323, do RITCEES, respeitosamente esta Segex opina pelo indeferimento do pedido.
Compartilhando do entendimento esposado pela Segex,
bem como reconhecendo a inexistência de previsão legal
ou regulamentar que ampare o pedido do requerente a,
ainda, com fundamento no art. 66, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal) c/c o disposto no art. 323, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal), INDEFIRO o pedido de prorrogação.

Decisão Monocrática 01759/2018-4
Processo TC: 7685/2017-2
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sooretama
Assunto: Representação
Exercício: 2017
Responsável: Alessandro Broedel Torezani – Prefeito Municipal
Trata-se de Representação encaminhada pela Procuradora Geral de Justiça Elda Márcia Moraes Spedo, referente
ao Inquérito Civil MPES nº 2014.0008.6603-57, que teve
como escopo apurar supostas irregularidades na contratação da empresa C B de Andrade (Lava Jato Águas Cristalinas) no Pregão Presencial nº 006/2014 – Processo Administrativo n° 6046/2013, da Prefeitura Municipal de
Sooretama.
O referido inquérito civil foi encaminhado à Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do ofício PCPLI/Nº
1531/2017, de 16/8/2017, de origem da 4ª Promotoria
de Justiça Cível de Linhares, contendo informações e documentos que demonstram os seguintes indícios de irregularidade:
superfaturamento e sobrepreço da licitação;

Por ﬁm, determino que seja PUBLICADA, bem como que
se encaminhe o expediente à SGS para a devida CIÊNCIA
ao requerente, retornando o expediente à Segex.

violação à isonomia e à imparcialidade no certame, vez
que o então Secretário Municipal de Planejamento de Sooretama, senhor Willian Constantino Bassani, que assina
os contratos n° 026/2014 e nº 031/2014, é parente em 4°
grau de Cristiano Bassani de Andrade, sócio da empresa
contratada; e

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

não execução dos serviços, conforme estipulação contratual.
Os autos foram encaminhados à Secex Denúncias para
www.tce.es.gov.br

análise dos requisitos de admissibilidade, na forma do
artigo 182, parágrafo único e 177 do Regimento Interno
deste Tribunal de Contas, e exame prévio da matéria, inclusive quanto à existência neste Tribunal de outro processo que trate acerca do tema.
Mediante a Manifestação Técnica 1430/2017, a área técnica concluiu que a Representação reúne todos os requisitos de admissibilidade, estando apta a ser conhecida. Ademais, em decorrência do exame prévio da matéria, sugeriu a expedição de notiﬁcação ao atual Prefeito
Municipal de Sooretama para que encaminhasse a esta
Corte de Contas documentos e informações referentes
ao certame, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
1641/2017.
Devidamente notiﬁcado, o gestor apresentou a documentação solicitada (Resposta de Comunicação 78/2018).
Em seguida, a Secex Meios elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 1716/2018, concluindo que, pelos documentos encaminhados pelo MPES e pelo gestor em sua resposta, não há condição de responder se há ou não sobrepreço no certame, haja vista que não há pesquisa de preço elaborada com valores da época para se concluir com
a certeza necessária.
Nesse sentido, sugeriu determinar ao gestor atual do
Município de Sooretama que proceda a abertura de Tomada de Contas para a averiguação das supostas irregularidades, enviando a esta Corte de Contas o resultado ﬁnal para conhecimento e julgamento, ressaltando que os
valores inferiores a 20.000 VRTES atualizados estão dispensados de remessa para julgamento
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do ExcelentíssiQuarta-feira, 31 de outubro de 2018
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mo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira. (Parecer 3231/2018).
Acompanhando o opinamento técnico e do Ministério Público de Contas, elaborei o Voto 4276/2018, sendo acompanhado pelo Plenário por meio da Decisão
2213/2018.

Decisão em Protocolo 00453/2018-7
Protocolo(s): 15898/2018-5
Assunto: Requerimento / Solicitação
Descrição complementar: Indeﬁrmento
Criação:30/10/2018 13:32

Desta forma, foi exarado o Termo de Notiﬁcação
1020/2018, advertindo o responsável de que o não atendimento da Decisão poderá implicar em sanção de multa
prevista no art. 135 da Lei Complementar nº 621/2012.

Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

De acordo com a Certidão 4648/2018, a notiﬁcação foi
entregue a senhora Samira Magnago da Silva, Secretária
Municipal de Finanças, que se apresentou como responsável para receber o documento e assinar a contrafé.

Trata-se do protocolo 15898/2018-5 no qual o secretário de Estado da agricultura, abastecimento, aquicultura e pesca (SEAG), senhor Paulo Roberto Ferreira, solicita a devolução do processo de Tomada de Contas Especial nº 79424759 (número de origem), além da concessão de novo de prazo de 30 (trinta) dias para complementação do procedimento que é objeto do Processo TC
6926/2017-1.

O NCD informou que não consta do Sistema e-tcees documentação referente ao Termo de Notiﬁcação 1020/2018
(Despacho 55371/2018).
Ante o exposto, DECIDO:
Reiterar a NOIFICAÇÃO do responsável, senhor Alessandro Broedel Torenzani – Prefeito Municipal, para que
dê cumprimento à Decisão TC 2213/2018, no prazo nela previsto, informando que o não atendimento à Decisão em tela culminará na aplicação de multa na forma
do artigo 135 da Lei Complementar 621/2012, c/c artigo
389 do Regimento Interno e artigo 16 da Instrução Normativa 32/2014.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Interessado(s): PAULO ROBERTO FERREIRA
Ref.: processo TC 6926/2017-1

Inicialmente, cumpre esclarecer que o a tomada de contas a que se refere o requerente foi integralmente digitalizada e consta do Processo TC 6926/2017-1 que tramita
nesta Corte em meio exclusivamente eletrônico, conforme se depreende do sistema e-TCEES. Por essa razão, indeﬁro a solicitação pertinente à devolução do processo
físico, por inviabilidade de atendimento.
Quanto ao requerimento de concessão de novo prazo,
esclareço que foi inicialmente deferido o prazo de 30
(trinta) dias para complementação da tomada de contas
(Decisão 2119/2018-5), prazo este que já teve sua prorrogação deferida por mais 30 (trinta) dias a contar desta
data (30/10/2018), conforme consta da Decisão Monocrática 1708/2018-1, publicada no Diário Oﬁcial Eletrôwww.tce.es.gov.br

nico de 17/10/2018.
Sendo assim, tendo em vista que não há autos físicos a
serem devolvidos ao órgão solicitante e que o reinício
do prazo de 30 (trinta) dias para complementação da tomada de contas já foi autorizado a partir da data de hoje, INDEFIRO os requerimentos formulados neste expediente.
Por ﬁm, determino, ainda, que seja PUBLICADA esta decisão, dando-se CIÊNCIA ao requerente na forma regimental, bem como JUNTADA cópia do decisum aos autos do processo TC 6926/2017-1 e, ao ﬁnal, ARQUIVADO
este protocolo.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01760/2018-7
Processo: 04881/2018-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: SEDU - Secretaria de Estado da Educação
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA, MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E
TRANSPARENCIA - SECONT
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEDU) –
NOTIFICAÇÃO 30 (TRINTA) DIAS.
I RELATÓRIO
Trata-se de representação autuada em decorrência de
inspeção realizada na primeiramente na Secretaria de
Quarta-feira, 31 de outubro de 2018
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Estado da Saúde, com o objetivo de objetivo de averiguar a ocorrência de despesas sem prévio empenho no
curso do exercício de 2014, conforme consta do Acórdão TC-1318/2017-Plenário, proferido no processo TC
8699/2015, no qual se acolheu o opinamento do Ministério Público de Contas (parecer 3808/2017).

Diante do relatório apresentado, a Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança Pública (SecexSES)
apresentou manifestação técnica 00646/2018-2, contendo a seguinte proposta de encaminhamento, em que se
pugnou pelo conhecimento da representação e notiﬁcação dos responsáveis:

Nestes autos, referentes à Secretaria de Estado da Educação (SEDU), o Relatório de Avaliação das despesas sem
empenho no exercício de 2014 – 49. SEDU, procedido
pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência
em 17 de novembro de 2016, concluiu pela impossibilidade de aprofundamento da análise das despesas sem
empenho ocorridas no órgão devido à não ﬁnalização
das sindicâncias instauradas:

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

III - CONCLUSÃO
Assim, para ﬁns de consolidação, e considerando as premissas adotadas neste relatório, consideramos como
despesa sem empenho os valores descritos abaixo:
[...]
Finalizar o quanto antes as sindicâncias instauradas para apurar a realização de despesas sem empenho e após
caso seja constatada irregularidade ‘ou ilegalidade· encaminhar o resultados aos órgãos responsáveis.
Destaca-se que não foi possível aprofundar a análise das
despesas sem empenho ocorridas no órgão em virtude
da não ﬁnalização em tempo hábil das sindicâncias instauradas no órgão.
Recomenda-se ainda o encaminhamento de cópia do relatório ao Tribunal de Contas do Estado, uma vez que a
ocorrência das despesas sem o regular empenho no SEDU, são passíveis de serem interpretadas como irregularidades.

Diante de todo o exposto, sugerimos a seguinte proposta
de encaminhamento:
4.1 Seja conhecida a presente representação, nos termos do artigo 94, § 1º, c/c artigo 99, § 2º, ambos da LC
n. 621/2012.
4.2 Sejam notiﬁcados o Secretário de Estado da Educação, Sr. Haroldo Correa Rocha, e o Secretário de Controle e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, a ﬁm de que se
manifestem, no prazo de 30 dias, acerca dos termos da
presente representação, apontando o desfecho dos processos (sindicância e administrativo-disciplinar) que apuraram as supostas irregularidades no âmbito da SEDU,
indicando, em especial, os responsáveis e os valores das
despesas sem prévio empenho no órgão em questão.
Após, sugerimos o retorno dos autos a esta SecexSES para prosseguimento da instrução.
Nesses termos, proferi a Decisão Monocrática
01292/2018 pelo conhecimento da representação e determinei a notiﬁcação das autoridades competentes para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias e encaminhamento das informações solicitadas na citada Manifestação Técnica.
Após as devidas notiﬁcações (evento 267 e 268), as autoridades encaminharam a esta Corte de Contas suas respostas, conforme destaco:
www.tce.es.gov.br

Pela SECONT, seu Secretário procedeu ao Ofício n° 302/
GB/SECONT, por meio do qual destacou que o art. 10 do
Decreto Estadual n° 3755-R/2015, publicado em DIO de
05 de janeiro de 2015, teria previsto a forma de organização dos trabalhos relacionados ao levantamento dos
valores e dos responsáveis pela realização de despesas
sem prévio empenho no exercício de 2014, e ainda encaminhou a Comunicação Interna n° 039/2018, do Corregedor Geral do Estado, que informa que não recebeu
qualquer notiﬁcação referente à realização de despesa sem prévio empenho pela SEDU, não constando nos
seus bancos de dados registro acerca de procedimentos
administrativos desta natureza.
Ademais, informou que a Lei Complementar n° 754/2013
teria previsto a responsabilidade da Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, pela apuração
das infrações praticadas pelos servidores públicos alocados na SEGER e nos demais órgãos da administração direta, ressalvados aqueles que têm em sua estrutura Corregedoria própria.
Pela SEDU, por meio do OF/SEDU/GS/N° 835, seu Secretário, anexou os esclarecimentos exarados no ofício n°
163/2018/CORREG-SEDU, da Corregedoria daquela Secretaria, referente aos desfechos dos processos que apuraram as supostas irregularidades no âmbito daquela
unidade gestora.
Devolvidos os autos à área técnica, a SecexSES elaborou
a Manifestação Técnica 01328/2018-8 (evento 278) propondo a expedição de nova notiﬁcação ao secretário de
Estado de controle e transparência para que informe sobre a conclusão dos procedimentos abertos pela SEDU:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Quarta-feira, 31 de outubro de 2018
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Diante de todo o exposto, sugerimos a seguinte proposta
de encaminhamento:
3.1 Seja notiﬁcado o Secretário de Controle e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, a ﬁm de que se manifeste,
no prazo de 30 dias, acerca da conclusão dos processos
abertos no âmbito da SEDU que apuraram as supostas irregularidades, sendo-lhe encaminhada cópia dos OF/SEDU/GS/Nº 835, e Ofício nº 163/2018/CORREG-SEDU.
Após, sugerimos o retorno dos autos a esta SecexSES para prosseguimento da instrução.
II FUNDAMENTOS
Como se vê, os autos apuram a suposta realização de
despesa sem prévio empenho, o que teria ocorrido no
âmbito da SEDU no exercício de 2014.
Conforme exposto pela Manifestação Técnica, é preciso destacar que o substancial valor de R$ 4.049.324,46
não se refere a desvio ou malversação, constituindo esse
montante despesas que teriam sido contraídas sem prévio empenho, por irregularidade ou erro formal, o que
deve ser aprofundado.
A despesa sem prévio empenho se constitui em uma
quebra da ordem natural das fases da despesa pública
e é sobre isso que a presente representação se refere.
Além disso, foi disposto que o motivo da iniciativa da
Manifestação Técnica de origem foi a ausência de informações nos autos relacionados aos resultados dos processos abertos no âmbito da própria Administração Pública, o que tornou mais difícil a deﬁnição das irregularidades em si e a identiﬁcação de seus responsáveis.
Outrossim, o resultado das notiﬁcações procedidas a SEDU trouxerem informações quanto à conclusão das sindicâncias instauradas, enquanto a SECONT, por meio da

sua Corregedoria Geral, informou não ter recebido qualquer notiﬁcação referente à realização de despesa sem
prévio empenho pela SEDU, e não constando em seu
banco de dados registros acerca de procedimentos administrativos dessa natureza.
Pois bem.

esfera individual do responsável acompanho a proposta
da área técnica e decido notiﬁcar o atual Secretário de
Controle e Transparência, para que providenciem e façam constar dos autos os documentos e informações ne-

Apesar de a Lei Complementar Estadual 754, 27 de dezembro de 2013 deixar claro que a Corregedoria Geral
do Estado, no âmbito da SECONT, só atua como órgão
corregedor nos casos em que a Administração Direta e
Indireta do Governo do Estado não tenha corregedoria
própria, é preciso mencionarmos o artigo 10, caput e §
1º, do Decreto Estadual nº 3.755-R/2015, cujo teor é o
seguinte:

cessários quanto aos resultados das sindicâncias instau-

Art. 10. As Unidades Gestoras deverão no prazo de 30
(trinta) dias efetuar o levantamento das despesas realizadas sem emissão de empenho/com insuﬁciência de
dotação orçamentária nos exercícios anteriores.

de que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, acer-

§ 1º Caberá a Secretaria de Controle e Transparência SECONT coordenar o levantamento a ser realizado no
âmbito das Unidades Gestoras e orientar os gestores na
adoção das providências com vista à apuração dos valores e indicação dos responsáveis por meio de sindicância.

nhando-lhe cópia dos OF/SEDU/GS/N° 835, e Ofício n°

Assim, denota-se que foi conferida à SECONT a coordenação dos trabalhos com o objetivo de apurar valores
e indicar os responsáveis, nos casos como o que ora se
apresenta.
Dessa forma, considerando que esta Corte de Contas
tem o dever de apurar as irregularidades de modo técnico e com o maior nível de qualidade possível e ainda,
que uma possível decisão desfavorável pode interferir na
www.tce.es.gov.br

radas no âmbito da SEDU.
III DECISÃO
Por todo o exposto, DECIDO NOTIFICAR o Secretário de
Controle e Transparência, senhor Marcos Pugnal, a ﬁm

ca da conclusão dos processos abertos no âmbito da SEDU que apuraram as supostas irregularidades, encami-

163/2018/CORREG-SEDU e da Manifestação Técnica
1328/2018-8.
Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação do
notiﬁcado, solicito a devolução dos autos à SecexSES para prosseguimento da instrução processual.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00553/2018-1

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: 04588/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO
- REPRESENTAÇÃO
UG: SEAG - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS

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

RESPONSÁVEL: ENIO BERGOLI DA COSTA
REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA - SECONT
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). Enio
Bergoli da Costa (Ex-Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca), 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 constantes da Instrução Técnica Inicial nº
561/2018-4.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial nº 561/2018-4, juntamente com o Termo de Citação.

ção 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;

Fica o responsável advertido de que:

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.

a) o não atendimento à citação implicará na declara-

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos ne-

www.tce.es.gov.br
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cessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.

aos meses de julho e agosto (exercício de 2018), indicadas na Instrução Técnica Inicial 00575/2018-6.

posto no art. 62 da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 e no art. 360 da Resolução TC nº 261/2013;

RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo

Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta Decisão, como também da Instrução Técnica Inicial
00575/2018-6, juntamente com os Termos de Citação
e de Notificação.

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;

DECISÃO SEGEX 00558/2018-2
PROCESSO: 08519/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMVV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: MAX FREITAS MAURO FILHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no
art. 63, incisos I e III, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012; e art. 47, inciso IV e § 1º; art. 358, incisos I
e III, e art. 359, todos do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TC nº 261/2013):
CITAR o Sr. MAX FREITAS MAURO FILHO, nos termos
dos art. 157, inciso III, da Resolução TC nº 261/2013
e art. 56, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, para que, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, apresente as razões de justificativas,
bem como os documentos que entender necessários,
em razão das ocorrências constantes na Instrução Técnica Inicial 00575/2018-6;
NOTIFICAR o Sr. MAX FREITAS MAURO FILHO, para
que, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por meio do Sistema
CidadES, as prestações de contas mensais referentes

ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar
em sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar Estadual 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 Lei Complementar Estadual
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 Lei
Complementar Estadual 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 Lei Complementar Estadual 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 diswww.tce.es.gov.br

g) as respostas aos termos de citação e de notificação deverão 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, encaminhem-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00560/2018-1
PROCESSO: 05886/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
Quarta-feira, 31 de outubro de 2018
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UG: PMG - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia 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). EDSON FIGUEIREDO
MAGALHAES, 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 579/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 455/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 579/2018 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 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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00561/2018-4

www.tce.es.gov.br

PROCESSOS: 03993/2015-1, 09302/2016-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2014
UG: FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: SEBASTIAO PEREIRA PACHECO, VERA
LUCIA COSTA, CELMA APARECIDA GONCALVES MOREIRA GOMES
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo em substituição
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 o Sr. Sebastião Pereira Pacheco (Presidente-Executivo do FAPS – período:
01.01 a 31.12.2014) e as Sras. Celma Aparecida Gonçalves Moreira Gomes, (Presidente-Executiva do FAPS
– período: a partir de 03.08.2015) e Vera Lúcia Costa
(Prefeita Municipal – período: 01.01 a 31.12.2014) 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 00578/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, bem como do Relatório Técnico
nº 00421/2018-7 e da Instrução Técnica Inicial nº
00578/2018-1, juntamente com o Termo de Citação.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
Quarta-feira, 31 de outubro de 2018
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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
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.
MARCELO LIMA FEDESZEN
Secretário-geral de Controle
Externo em substituição
DECISÃO SEGEX 00562/2018-9
PROCESSO: 00174/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2015
UG: CDSVC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DOS VALES E DO CAFÉ
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: LIONDA LIMA MARELLI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I e III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I e III, ambos do Regimento Inwww.tce.es.gov.br

terno deste Tribunal, CITAR e NOTIFICAR o(as) Sr(as).
LIONDA LIMA MORELLI, nos termos do art. 134, inciso
III e § 2°, c/c o art. 28 do RITCEES, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias improrrogáveis, apresente(m) as
razões de justificativas pelo descumprimento de prazo
de encaminhamento, bem como encaminhe a Prestação de Contas Anual, exercício de 2017, conforme Instrução Técnica Inicial 00580/2018-7;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, da Manifestação Técnica 00428/20189 e da Instrução Técnica Inicial 00580/2018-7, juntamente com o Termo de Citação/Notificação.
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 proQuarta-feira, 31 de outubro de 2018
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curador 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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de Setembro de 2018)
DECISÃO SEGEX 00563/2018-3
PROCESSO: 03286/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
CALÇADO
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: JOSE CARLOS DE ALMEIDA

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia 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). JOSE CARLOS DE ALMEIDA, 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 582/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 461/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 582/2018 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,
www.tce.es.gov.br

§ 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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00565/2018-2
PROCESSO: 04040/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
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EXERCÍCIO: 2017
UG: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: LUCIANO DE PAIVA ALVES, THIAGO PECANHA LOPES
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia 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). LUCIANO DE PAIVA ALVES e THIAGO PEÇANHA LOPES, 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 584/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 472/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 584/2018 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 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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, puwww.tce.es.gov.br

blicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00566/2018-7
PROCESSO: 04723/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMPB - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: SERGIO MURILO MOREIRA COELHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia 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). SERGIO MURILO
MOREIRA COELHO, 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 585/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 471/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 585/2018 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 prosQuarta-feira, 31 de outubro de 2018
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seguimento 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;

posta, encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00567/2018-1
PROCESSO: 03751/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: FABRICIO GOMES THEBALDI

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 Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia 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). FABRICIO
GOMES THEBALDI, 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 586/2018;

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem res-

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 469/2018,

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;

www.tce.es.gov.br

bem como da Instrução Técnica Inicial 586/2018 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 observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
Quarta-feira, 31 de outubro de 2018
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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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00569/2018-1
PROCESSO: 03266/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMCB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DA BARRA
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
PROCURADOR: NARCIA SILVA DE OLIVEIRA (CPF:
081.267.377-86)
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia 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). FRANCISCO
BERNHARD VERVLOET, 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 589/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 474/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 589/2018 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
www.tce.es.gov.br

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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00570/2018-3
PROCESSO: 03268/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMG - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: VERA LUCIA COSTA
PROCURADOR: GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
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o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia 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). VERA LÚCIA COSTA,
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 590/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 475/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 590/2018 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;

UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ARACRUZ

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;

RESPONSÁVEL: WAGNER JOSE ELIAS CARMO, ELIAS
ANTONIO COELHO MAROCHIO

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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00571/2018-8
PROCESSO: 04221/2018-4

RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia 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). Wagner Jose Elias Carmo
e Elias Antonio Coelho Marochio, 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 00591/2018-5;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00418/20185, bem como da Instrução Técnica Inicial 00591/20185 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);

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR

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

EXERCÍCIO: 2017

c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
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Quarta-feira, 31 de outubro de 2018

27

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

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;

DECISÃO SEGEX 00572/2018-2
PROCESSO: 04234/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017

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: SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE ARACRUZ

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
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia 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 Fernando Meier, 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 00592/2018-1;

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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).

RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: LUIZ FERNANDO MEIER

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00392/20184, bem como da Instrução Técnica Inicial 00592/20181 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);
www.tce.es.gov.br

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 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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Quarta-feira, 31 de outubro de 2018
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Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00573/2018-7
PROCESSO: 04285/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SANEAR - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia 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).Daniel Hernandez
Dalla Favarato, 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 00593/2018-4.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00438/20182, bem como da Instrução Técnica Inicial 00593/20184, juntamente com o Termo de Citação.

Fica o responsável advertido de que:

do com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

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;
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 acorwww.tce.es.gov.br

PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00574/2018-1
PROCESSO: 03979/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMVV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: MAX FREITAS MAURO FILHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia 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). MAX FREITAS MAURO FILHO, 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
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Inicial 594/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 492/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 594/2018 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 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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00575/2018-6
PROCESSO: 04828/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: HDRC - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CÁSSIA
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: GUSTAVO VIANA LACERDA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia 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). GUSTAVO VIANA
LACERDA, nos termos do art. 157, III do Regimento
www.tce.es.gov.br

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 00576/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00452/20182, bem como da Instrução Técnica Inicial 00576/20181, 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;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer
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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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00577/2018-5
PROCESSO: 04244/2018-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR

tabilidade e Economia 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).IVAN VIANA DE OLIVEIRA,
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 00598/2018-7;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00399/20186, bem como da Instrução Técnica Inicial 00598/20187, 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;

RESPONSÁVEL: IVAN VIANA DE OLIVEIRA

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;

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Con-

d) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no

EXERCÍCIO: 2017
UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE GUAÇUÍ
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

www.tce.es.gov.br

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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00578/2018-1
PROCESSO: 03270/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
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RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR
FERNANDES
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia 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). IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES, 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 599/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 493/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 599/2018 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 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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00581/2018-1
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PROCESSO: 03274/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
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 Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia 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 LORENZONI, 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 601/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 496/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 601/2018 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);
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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 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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES

Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00582/2018-6
PROCESSO: 04271/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ITAGUAÇU
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: RAFAEL BARBOSA, JOAO CARLOS TIETZ
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador do Núcleo Controle Externo de Contabilidade e Economia 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 TIETZ e RAFAEL BARBOSA, 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 00602/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00395/20188, bem como da Instrução Técnica Inicial 00602/20181 juntamente com o Termo de Citação.
www.tce.es.gov.br

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 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 acorQuarta-feira, 31 de outubro de 2018
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do 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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00583/2018-1
PROCESSO: 03289/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMSGP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia 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). LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, 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 ne-

cessários, em razão dos achados da Instrução Técnica
Inicial 603/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 500/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 603/2018 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;

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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00584/2018-5
PROCESSO: 04459/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017

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: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

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

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia 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). DARLY DETTMANN,

www.tce.es.gov.br

RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: DARLY DETTMANN
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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 604/2018;

o direito de sustentação oral, deverá observar os re-

PERÍODO: 4º Bimestre de 2018

quisitos do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja

UNIDADE GESTORA: 049E0700001 - Prefeitura Municipal de Mucurici

pauta de julgamento contendo a data da sessão será

RESPONSÁVEL: Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 502/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 604/2018 juntamente com o Termo de Citação.

mativo, em observância aos princípios do devido pro-

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;

previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma norcesso 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.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia

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;

(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, pu-

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;

artigo 12 da Instrução Normativa TC nº 44, de 20 de

e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO OR-

blicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
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
março de 2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ÇAMENTÁRIA (RREO)

www.tce.es.gov.br

C.P.F.: 57527830700
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Mucuricí,
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 4º 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
400.000,00
1.222.422,87

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, 26 de outubro de 2018.
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Atos da Secretaria Geral das Sessões

SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

NOTIFICAÇÃO
1) – PROCESSO: TC 8591/2018 (APENSO TC 3049/2013)
À Secretaria Geral das Sessões – SGS compete:

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

- 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;

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

- 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;

RECORRIDO: LEONARDO DEPTULSKI
PROCURADORES: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES); DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253-ES);
FRANCISCO ADÃO SILVA DE CARVALHO (OAB: 8695-ES); MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES); NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES); PAULA AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES); RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES); THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES).
REFERÊNCIA: PROCESSO TC 3049/2013 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO – PARECER PRÉVIO TC 40/2018
– PLENÁRIO
Fica o senhor LEONARDO DEPTULSKI, por seus advogados acima mencionados, NOTIFICADO da Decisão Monocrática
1756/2018-1, prolatada no Processo TC 8591/2018, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis apresente suas contrarrazões, ﬁcando ciente do direito de sustentação oral quando do julgamento do Recurso de Reconsideração.
O conteúdo integral da Decisão Monocrática 1756/2018-15, bem como da peça inicial do Recurso de Reconsideração
encontram-se no site do TCEES.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
VOR/REC

- 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

www.tce.es.gov.br
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