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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

Portaria Normativa 00061/2018-1
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): 16158/2018-3
Criação: 05/11/2018
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 13, inciso I, da Lei Complementar nº 621, de 8 de
março de 2012; e
R E S O L V E:

matrícula nº 203.051, ocupante do cargo efetivo de auditor
de controle externo, para exercer o cargo em comissão de
Secretário de Controle Externo da SecexPrevidência, substituindo a servidora SIMONE REINHOLZ VELTEN, matrícula nº 203.865, afastada do cargo por motivo de licença maternidade, a contar de 24/10/2018, enquanto durar o seu
afastamento.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 450-P DE 1 DE NOVEMBRO DE 2018.

Art. 1º Delegar ao servidor da Secretaria de Tecnologia da
Informação deste Tribunal, Klayson Sesana Bonatto, CPF:
042.146.537-93, competência para representá-lo junto a
CERTISIGN para solicitação, baixa e uso do certiﬁcado digital E-equipamento nos servidores deste Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta no caderno processual TC- 5785/2001,

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria Normativa nº 072, de 08 de
novembro de 2016.

conceder a servidora MARIA DE FÁTIMA VENTURIN, matrícula nº 202.831, ocupante do cargo em comissão de
assessor de controle externo, Adicional de Assiduidade de 2% (dois por cento) de acordo com o art. 108 da
Lei Complementar Estadual 46/1994, com redação dada pela Lei Complementar Estadual 141/1999, referente ao decênio de 25/10/2008 a 24/10/2018, a contar de
25/10/2018.

Republicada por haver incorreções na publicação anterior.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
PORTARIA 449-P, DE 1 DE NOVEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo. 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8
de março de 2012,

RESOLVE:

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 451-P DE 1 DE NOVEMBRO DE 2018.

RESOLVE:

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

designar o servidor MARCOS ANTONIO SOUZA PAZZINI,

DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe con-

www.tce.es.gov.br
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fere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012, e tendo em vista o que
consta no caderno processual TC- 7431/2008,

CONCORRÊNCIA Nº 02/2018

RESOLVE:

PROCESSO TC nº 5.531/2018

conceder a servidora SUELLEN NUNES DA SILVA, matrícula nº 203.731, ocupante do cargo em comissão de auxiliar de gabinete, Adicional de Assiduidade de 2% (dois
por cento) de acordo com o art. 108 da Lei Complementar Estadual 46/1994, com redação dada pela Lei Complementar Estadual 141/1999, referente ao decênio de
24/10/2008 a 23/10/2018, a contar de 24/10/2018.

O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais, considerando a realização da Concorrência nº 02/2018, e constatada a regularidade dos
atos procedimentais e com fundamento no inciso VI
do art. 43, da Lei n° 8.666/93, resolve HOMOLOGAR
o procedimento licitatório e ADJUDICAR o objeto referente à CONCORRÊNCIA Nº 02/2018, destinado à
contratação de empresa de engenharia para realizar

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

www.tce.es.gov.br

obras de reforma e ampliação na sede do TCEES, à empresa Consuloc Engenharia Construções e Serviços Ltda ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 24.083.283/0001-51 situada na Av. Dom
Pedro II , 2654 Cj. 403 Caiçara, BH-MG, no valor global
de R$ 832.699,08 (oitocentos e trinta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos).
Em 06 de novembro 2018.
Conselheiro Sergio Aboudib Ferreira Pinto
Presidente
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Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

ATO DGS Nº 081/2018
Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:

Designar equipes de servidores para ﬁscalização do Contrato nº 031/2017, ﬁrmado com o a empresa Hewlett-Packard
Brasil Ltda.

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

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no item 2.3.1 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12
de dezembro de 2013;

– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;
– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;
– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Sergio Roberto Charpinel Junior, matrícula 203.590 (Fiscal) e Bruno Augusto Garcia da Silva, matrícula 203.620 (Fiscal Adjunto), para ﬁscalização do Contrato Nº 031/2017, ﬁrmado com a empresa Hewlett-Packard Brasil Ltda, constantes dos autos do Processo TC nº 4755/2017-9.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 06 de novembro de 2018.
GIULIANO MEDINA SILVA
Diretor-Geral de Secretaria
Em Exercício

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

Telefone: (027) 3334-7665

www.tce.es.gov.br
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1 a CÂMARA

Atos da 1ª Câmara
Pautas das Sessões - 1ª Câmara
PAUTA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS
14:00

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela 1ª Câmara, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 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.

VERSON MATTIUZZI FARAGE, DOUGLAS CERQUEIRA
GONCALVES [LUCIANO CEOTTO (OAB: 9183-ES), RAFAEL SALVADOR CIPRIANO (OAB: 18928-ES)], DURVAL VALENTIN DO NASCIMENTO BLANK, F1 EVENTOS
E LOCACOES LTDA - EPP [CARLOS ANTONIO PETTER
BOMFA (OAB: 14913-ES)], GRUPO CIAP LTDA - EPP,
IVAN VICENTE PESTANA, JONES CAVAGLIERI, MARIA LUIZA ROCHA MARQUES, MARILZETE APARECIDA GADIOLI CUZZUOL - EPP, N DE OLIVEIRA CORREA ME, NOTORIA - PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA
- ME [RUBEM FRANCISCO DE JESUS (OAB: 6440-ES)],
PAULO ROBERTO BOTTONI [EDIMAR MOLINARI (OAB:
14655-ES)], RODOLFO REIS ROSA, THIAGO GONCALVES LAMARQUE [RICARDO RIBEIRO MELRO (OAB:
20691-ES, OAB: 140342-MG)], ZAMIR GOMES ROSALINO [DOLIVAR GONCALVES JUNIOR (OAB: 12810-ES),
WELLINGTON BORGHI (OAB: 9435-ES)]

CONSELHEIRO

Processo: 04507/2015-8

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Unidade gestora: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

Processo: 01079/2012-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz

Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida

Exercício: 2015

Interessado: PREFEITURA ARACRUZ

Interessado: CORPO BOMBEIROS MILITAR

Responsável: ADAILSON ALVES PEREIRA [EDIMAR
MOLINARI (OAB: 14655-ES), FLAVIA SPINASSE FRIGINI (OAB: 17452-ES), NILSON FRIGINI (OAB: 3003ES)], ADEMAR COUTINHO DEVENS [DOLIVAR GONCALVES JUNIOR (OAB: 12810-ES), WELLINGTON BORGHI (OAB: 9435-ES)], BOSI SHOWS, EVENTOS E LOCACOES LTDA - EPP [CARLOS ANTONIO PETTER BOMFA
(OAB: 14913-ES)], CARLOS ALBERTO FAVALESSA, CLE-

Responsável: CARLOS MARCELO D ISEP COSTA, EDMILTON RIBEIRO AGUIAR JUNIOR

www.tce.es.gov.br

Processo: 03757/2016-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iconha
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015

Quarta-feira, 7 de novembro de 2018

5

ATOS DA 1a CÂMARA

Apensos: 02196/2015-1, 02195/2015-7

Classificação: Prestação de Contas Mensal

Responsável: JOAO PAGANINI, JOSE ANTONIO MARCONSINI

Exercício: 2018

Processo: 07569/2017-1
Unidade gestora: Consórcio Público Rio Guandú
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: WILSON BERGER COSTA
Processo: 03499/2018-1
Unidade gestora: Rádio e Televisão Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: GERALDO MAGELA FERNANDES
Processo: 04842/2018-2
Unidade gestora: Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer do Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: EDILSON BARBOZA, FABIO LUIZ DE JESUS MAGALHAES, MAXIMIANO FEITOSA DA MATA,
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
Processo: 06602/2018-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de
São Lourenço

Responsável: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL
Processo: 06671/2018-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itarana
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: ADEMAR SCHNEIDER, ADJAR FABIANO
DE MARTIN, EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA, ROSELENE MONTEIRO ZANETTI MANSK, SEVERINO DELAI JUNIOR
Processo: 07053/2018-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Responsável: ABENAIR FERNANDES AMADEU, ALESSANDRO JOSE COCO, JOAO DO CARMO DIAS, RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA, WAGNER DE FREITAS
HOTT
Processo: 07629/2018-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de
São Lourenço
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2018
Responsável: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL
Total: 10 processos

CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 07005/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 00943/2015-8, 08530/2014-6
Interessado: ANA MARIA SPALENZA DE JESUS, LAYLA
SOUZA DE MENEZES, MARUZA HELENA PARTELLI
Recorrente: ANTONIO CARLOS MACHADO [KAYO ALVES RIBEIRO (OAB: 11026-ES)], IRANI ALVES DE OLIVEIRA DIAS [KAYO ALVES RIBEIRO (OAB: 11026-ES)],
WANESIA GLAUCIA FABRIS FAVARO [KAYO ALVES RIBEIRO (OAB: 11026-ES)]
Processo: 02387/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel
da Palha
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 04240/2011-1
Interessado: RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA, SERGIO FABIANO DE SOUZA DIAS, TIAGO GUIMARAES TEIXEIRA, VALTER BONATTO
Recorrente: HENRIQUE MAURI
Processo: 03112/2018-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIA-

www.tce.es.gov.br
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MENTO DE RESIDUOS LTDA [GERALDO RIBEIRO DA
COSTA JUNIOR (OAB: 14593-ES), SIDIRLEY SOEIRO DE
CASTRO (OAB: 18594-ES)]
Responsável: CAROLINA DUARTE RODRIGUES, HENRIQUE SERAFIN DE SOUZA PINEL
Terceiro interessado: JOSE GUILHERME GONCALVES
AGUILAR
Processo: 03486/2018-2
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: TASSIO ERNESTO FRANCO BRUNORO
Processo: 03678/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2013
Responsável: PAULO LEMOS BARBOSA
Processo: 05989/2018-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Nova Venécia
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2012
Responsável: FLAMINIO GRILLO [FELIPE LOURENCO
BOTURAO FERREIRA (OAB: 22077-ES), FRANCISCO JOSE BOTURAO FERREIRA (OAB: 8483-ES), RAPHAEL TEIXEIRA SILVA MARQUES (OAB: 26424-ES)]

Processo: 07263/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Agravo
Interessado: ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA, MARIO SERGIO LUBIANA, SEBASTIAO DE SA PEREIRA, TATIANY DA SILVA PIROLA
Recorrente: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO
LTDA [EDUARDO DALLA BERNARDINA (OAB: 15420ES), ITIEL JOSE RIBEIRO (OAB: 14072-ES)]
Processo: 08384/2018-1
Unidade gestora: Secretaria de Saúde de Aracruz
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS
SAO PAULO LTDA [EMANUELLE MESQUITA CONTARINI
BERWANGER (OAB: 18821-ES), KAIO REGIS FERREIRA
DA SILVA (OAB: 149669-MG)]
Responsável: CLENIR SANI AVANZA, JONES CAVAGLIERI, TERCIANY CRIS BERTOLINI SIQUEIRA
Total: 8 processos

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 05891/2017-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Lawww.tce.es.gov.br

ranja da Terra
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ORMI BULERIANN PEREIRA [LUCAS
MILKE (OAB: 19188-ES)]
Processo: 01721/2018-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ALAN RODRIGO DIAS
Responsável: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
Processo: 04282/2018-1
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: IGINO CEZAR REZENDE NETTO
Processo: 04854/2018-5
Unidade gestora: Unidade Integrada de Jerônimo
Monteiro
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: MARCIA CRAVO MACHADO
Processo: 00644/1997-1
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Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: WALDEMAR BERGER
Processo: 08925/2010-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JAILSA ROCHA GREGORIO MOSCON
Processo: 00647/2011-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: VANIA MARIA DE ANDRADE ZAMBOTI
RAMOS DA CUNHA

Processo: 10164/2016-7

Processo: 01390/2017-4

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servi-

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servi-

dores do Município de Ibiraçu

dores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Interessado: IVANILDE QUARESMA PEREIRA

Interessado: EDMILTON RIBEIRO AGUIAR JUNIOR

Processo: 00254/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servi-

Processo: 01404/2017-2

dores do Estado do Espírito Santo

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servi-

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

dores do Município de São Gabriel da Palha

Interessado: JOSE LUIZ VIDAURRE MELLO

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 00999/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA IZABEL TEIXEIRA RODRIGUES

Processo: 11465/2014-5

Processo: 01026/2017-8

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servi-

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servi-

dores do Estado do Espírito Santo

dores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva

Interessado: HERBERT DE JESUS

Interessado: JOSE CARLOS RIGUETTI GUERRA

Processo: 11663/2014-1

Processo: 01364/2017-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servi-

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servi-

dores do Estado do Espírito Santo

dores do Estado do Espírito Santo

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: LUCIANE SALAROLI RONCHETTI

Interessado: MARIA DA GLORIA NUNES DOS SANTOS
www.tce.es.gov.br

Interessado: LACI DE FATIMA GARCIA HENRIQUE
Processo: 01676/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ILDA GOBBI
Total: 17 processos

Total geral: 35 processos

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA:
Dia 5 de dezembro de 2018 - Quarta-Feira.
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Outras Decisões - 1ª Câmara
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão: 2877/2018-7
(republicada por haver erro em publicação anterior)
Processo: 05935/2018-7
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
UG: PMGL - Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg
Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Interessado: FABRICIO DE ALMEIDA, DAVIELI OVANE
DALFIOR, EDUARDA SAQUETTO BERNABE, FRANCLIN
PIONA MAROTTO
Responsável: GERALDO LOSS
AUDITORIA – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG – CONFERIR
PRIORIDADE – ATRIBUIR SIGILO A ANEXOS – DETERMINAR A ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO – CIENTIFICAR
– RECOMENDAR – ENCAMINHAR À SEGEX
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de AUDITORIA realizada na Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LINDENBERG, em cumprimento
ao Termo de Designação n. 64/2018, tendo como objeto
a análise da estrutura legislativa, física e organizacional
da Administração Tributária local, com o ﬁm de identiﬁcar deﬁciências e vulnerabilidades.

De acordo com os auditores, os trabalhos possuem a natureza de uma ﬁscalização integrada, com elementos de
auditoria operacional, tendo por ﬁnalidade a expedição
de determinações e recomendações aos responsáveis diretos pela administração municipal, em detrimento da
aplicação imediata de penalidades, conforme os procedimentos descritos na Resolução TC n. 298/2016, que
dispõe sobre a auditoria operacional. Objetiva determinar a elaboração de um plano de ação contendo as atividades, os prazos e os responsáveis pela execução de medidas de aprimoramento, segundo prevê o art. 9º da Resolução referenciada.
A presente auditoria constitui um desdobramento da ﬁscalização temática de Receitas Tributárias dos Municípios, inaugurada com o Relatório de Levantamento n.
3/2015, constante do processo TC n. 4548/2015, de relatoria do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, em tramitação.
Segundo a equipe técnica, os benefícios esperados da
ﬁscalização consistem na maior eﬁciência da administração tributária, reduzindo-se a dependência ﬁnanceira de
transferências intergovernamentais, e na melhoria dos
resultados ﬁscais, evitando-se o endividamento e ampliando-se a capacidade de gastos com serviços públicos.
A área técnica elaborou o Relatório de Auditoria n.
35/2018, identiﬁcando 23 pontos de controle, relacionados a legislação, recursos humanos, estrutura física,
sistemas de informação, procedimentos ﬁscalizatórios
e de cobrança tributária, cujas medidas para aprimoramento deverão constar de um Plano de Ação a ser elaborado pelo Executivo.
De acordo com os auditores, o jurisdicionado foi comunicado das conclusões do Relatório Técnico, sendo-lhe fawww.tce.es.gov.br

cultada a apresentação de considerações, no prazo assinalado pela equipe.
Tendo em vista que não houve resposta, a área técnica
propôs a notiﬁcação do prefeito municipal, determinando-lhe a elaboração do Plano de Ação, contendo as medidas corretivas para as deﬁciências detectadas, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa.
Também sugeriu que o Presidente do Legislativo, a Controladora Municipal, o Assessor Jurídico e a Secretária de
Finanças sejam notiﬁcados para tomar ciência do Relatório Técnico.
Propôs, ainda, que os autos recebam tramitação preferencial, conforme exigido no art. 5º da Resolução TC n.
298/2016, e que os Anexos 4, 5, 6, 10, 13, 16, 19 e 20 sejam considerados sigilosos, por conterem informações
ﬁscais de contribuintes.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) emitiu a Instrução Técnica Inicial n. 500/2018, acolhendo as propostas contidas no
Relatório, na forma do art. 4º, § 6º, da Resolução TC n.
298/2016.
Segue a transcrição:
“2 – PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
2.1. Ante ao exposto, sugere-se ao Plenário/Câmara desta Corte de Contas, com fundamento no art. 316, c/c art.
329, § 6º e no art. 207, inciso V do RITCEES e art. 4º, inciso X da Resolução TC 298/2016, que acolha a proposta
de encaminhamento formulada no Relatório de Auditoria 00033/2018-9, nos seguintes termos:
2.1.1
NOTIFICAR o Prefeito de Governador Lindenberg, nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº
298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da ReQuarta-feira, 7 de novembro de 2018
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solução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica
deste Tribunal, para que, no prazo de 90 (noventa) dias,
caso o Plenário não ﬁxe prazo diferente:

no tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por
cada setor especializado dentro da estrutura da administração municipal –, uma vez que deve ser garantida a estrutura necessária à sua implementação.

2.1.1.1 Cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas, com base no artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016
e nos critérios legais referentes a cada achado de auditoria exposto no item 2 do presente relatório, em especial o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o de que
o não atendimento injustiﬁcado o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei
Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal:

c) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis
legais, de acordo com as competências previstas na lei
municipal de estrutura administrativa vigente, visando
à continuidade administrativa e à efetividade do saneamento das impropriedades apontadas pelo relatório de
auditoria.

2.1.1.1.1 Consolidar as medidas propostas visando solucionar os problemas identiﬁcados pela presente auditoria em um Plano de Ação, no modelo exempliﬁcativo previsto no Apêndice 1 do Relatório de Auditoria
00035/2018-8, para avaliação e futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos termos dos artigos 10
da Resolução TC nº 298/2016 e 194 da Resolução TC
261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal.

2.2 NOTIFICAR as pessoas indicadas no quadro abaixo,
ou quem lhes houver sucedido no exercício do cargo, para que tomem ciência dos indicativos e proposições suscitadas pela Equipe de Auditoria:
NOME
Davieli Ovane Dalﬁor
CPF 107.079.96708
Eduarda Saquetto
Bernabe
CPF 153.785.59723

CARGO
ENDEREÇO
Secretária Munici- Rua São José, s/n,
pal de Finanças
Centro, Governador Lindenberg-ES,
CEP. 29.720-000.
Controlador Muni- Rua Fazenda Bercipal
nabé, s/n, Córrego
Moacir, Governador Lindenberg-ES,
CEP. 29.720-971.
Assessor Jurídico
Rodovia Dario Salvador, s/n, Córrego
Moacir,Governador
Lindenberg-ES, CEP.
29720-971.
Presidente da Câ- Rua São Sebasmara Municipal de tião, 16, Novo BraGovernador
Lin- sil, Governador Lindenberg
denberg-ES, CEP.
29.720-000.

a) O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos os
suportes, papel e digital, nos termos estabelecidos nos
Incisos I e II, art. 3º, da IN TCEES nº 35/2015 (CD-Rom;
formato de planilha eletrônica ou documento de texto),
constando naqueles enviados em papel a assinatura do
responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como
dos responsáveis detêm a atribuição legal pelas medidas
ali consignadas;

Franclin Piona Marotto
CPF 124.348.88755

b) O detalhamento das ações deve ser suﬁciente para
que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento

2.3 DAR PRIORIDADE à apreciação do presente processo, nos termos do artigo 5º da Resolução TCEES Nº 298

Fabrício de Almeida
CPF: 020.038.85765

www.tce.es.gov.br

de 30/08/2016 - que dispõe sobre o exercício da ﬁscalização de natureza operacional pelo TCEES.
2.4 CONFERIR CARÁTER SIGILOSO aos Anexos 4, 5, 6, 10,
13, 16, 19 e 20 do Relatório de Auditoria 00035/2018-8,
tendo em vista a presença de informações ﬁscais de contribuintes do Município auditado, contidas na documentação de suporte as evidências relativas aos achados de
auditoria, atendendo ao disposto no artigo 1°, §4°, do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
2.5 A remessa do Relatório de Auditoria 00035/20188, acompanhado de seu Apêndice 1, onde se encontra
a exempliﬁcação do Plano de Ação a ser elaborado pelo responsável.”
O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 4773/2018,
da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
acompanhou integralmente a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
No Relatório Técnico, os auditores descreveram os objetivos e a metodologia empregada na ﬁscalização.
Em seguida, apresentaram um diagnóstico da administração tributária municipal, com base nas informações
colhidas por ocasião do Levantamento n. 3/2015, relatando os riscos identiﬁcados e seu grau de gravidade, a
ﬁm de delimitar o objeto ﬁscalizado.
A equipe de auditoria analisou a evolução da arrecadação dos tributos municipais e da cobrança da dívida ativa, incluindo a apuração per capita do ISS, IPTU, ITBI e
das taxas públicas, no período de 2008 a 2014.
Os técnicos constataram que, no exercício de 2014, a receita tributária própria correspondeu a 2,9% da receita
total, revelando um alto grau de dependência de transferências federais e estaduais.
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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Segundo os auditores, a dependência ﬁnanceira intergovernamental tenderá a ser atenuada a partir da adoção
de medidas corretivas consolidadas num plano de ação.

Ausência de informações de Cartórios de Registro de
Imóveis sobre transmissões lavradas no Município;

deste Relatório, para os respectivos achados de auditoria, conforme a seguir:

Ausência de cobrança ilegal de taxa;

Como resultado do minucioso trabalho elaborado pela equipe, o tópico 2 do Relatório Técnico relacionou os
achados de auditoria, identiﬁcando suas causas e consequências, propondo medidas corretivas para cada um
deles e estimando os benefícios de seu aprimoramento.

Previsão ilegal de cobrança de taxa de limpeza urbana
(pública);

Realizada a ﬁscalização, a equipe técnica concluiu que o
Município de Governador Lindenberg não prioriza plenamente a Administração Tributária como determina a
Constituição Federal. Muitas deﬁciências e irregularidades foram identiﬁcadas – como demonstram os achados
de auditoria relacionados no Item 2 deste Relatório de
Auditoria, os quais envolvem aspectos de legislação, recursos humanos, infraestrutura física, sistemas de informação, procedimentos de ﬁscalização de tributos e cobrança do crédito tributário, conforme, resumidamente,
dispomos a seguir.

Foram identiﬁcados os seguintes achados de auditoria:
Legislação tributária não disponibilizada adequadamente para consulta;
Alíquota efetiva do ISS inferior ao limite constitucional
de 2%;
Ausência de revisão da Planta Genérica de Valores;

Previsão ilegal de cobrança de taxa de conservação e calçamento de vias e logradouros públicos;
Cobrança ilegal por atividades oferecidas pelo poder público, que não envolvem contraprestação ou exercício do
poder de polícia;
Cobrança administrativa insuﬁciente para realizar a efetiva arrecadação;
Parcelamentos em desacordo com as normas gerais;

Irregularidades na atualização monetária;

Ausência de requisitos legais na inscrição em dívida ativa;

Inexistência de carreira especíﬁca para exercício de atividades de ﬁscalização;

Procedimento insuﬁciente para realizar a efetiva arrecadação;

Cargos na Administração Tributária desprovidos de atribuições legais expressas;

Inconsistência no registro contábil dos créditos tributários.

Inexistência de carreira efetiva de Procurador Municipal;

Em função das várias deﬁciências constatadas, a equipe
de auditoria concluiu que o Município não tem priorizado plenamente a administração tributária, destacando que tal situação poderá ser revertida com a execução de um plano de ação, contemplando as propostas
de encaminhamento consolidadas no item 4 do Relatório Técnico.

Ausência de regulamentação da Administração Tributária;
Não priorização de recursos à Administração Tributária;
Inexistência de previsão orçamentária para a administração tributária e/ou registro irregular da execução de suas despesas;
Cadastro imobiliário não ﬁdedigno;
Irregularidades nos procedimentos ﬁscalizatórios de maximização da arrecadação;
Irregularidades no arbitramento do ITBI;

Segue a transcrição da Conclusão dos trabalhos técnicos
e das Propostas de Encaminhamento:
“3 CONCLUSÃO
Após a instrução ora realizada, cabe trazer conclusivamente as respostas às questões formuladas no item 1.4
www.tce.es.gov.br

No aspecto legislativo, a Equipe apontou que a legislação
tributária municipal não se encontra devidamente consolidada, tampouco disponibilizada aos interessados no
site do Poder Executivo Municipal.
Em sequência, apontou-se que a legislação municipal referente ao ISS, só está incompatível com a LC 116/2003
em virtude da existência de benefício ﬁscal (isenção), nos
termos do art. 76 da LM 624/2012, o que está incompatível com as mudanças inseridas pela LC 157/2016.
Além disso, observou-se que a LM 624/2012 instituiu a
Planta Genérica de Valores, conquanto desde a sua aprovação nunca houve uma revisão da mesma, fato que evidencia a disparidade dos valores venais registrados no
sistema tributário e o praticado no mercado para ﬁns de
ITBI.
No que concerne a atualização monetária das bases de
cálculo dos tributos municipais, observou a Equipe que
a legislação municipal adota o IPCA-E como índice oﬁcial
de correção, mas os montantes aplicados não são oﬁcialQuarta-feira, 7 de novembro de 2018
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mente divulgados por atos próprios, assim como os valores aplicados não correspondem as variações divulgadas
pelo órgão oﬁcial que administra a publicação do respectivo índice oﬁcial.

não estabelece recursos especíﬁcos para modernização
da Administração Tributária em sua Lei Orçamentária,
tampouco registra tais despesas na subfunção especíﬁca 129.

Acerca dos benefícios ﬁscais concedidos, observou-se
que as concessões realizadas atendem aos preceitos da
legislação municipal, bem como são processadas mediante procedimento administrativo concluído com ato
motivado.

Concernente ao cadastro imobiliário, apontou-se que os
dados registrados não identiﬁcam plenamente o contribuinte e o respectivo imóvel para ﬁns de lançamento do
IPTU.

Na parte de pessoal, relatou-se que não há no município
carreira especíﬁca de nível superior para ﬁns de ﬁscalização tributária, ao passo que a carreira existente de Agente de Arrecadação e Fiscalização, teria parte das atribuições necessárias a conﬁguração das atividades permanentes da ﬁscalização tributária.
Além disso, observou-se no mesmo ponto que os cargos
da Administração Tributária são desprovidos de atribuições ﬁxadas por Lei, em virtude de tal deﬁnição ter sido
realizada por Decreto, quais sejam os de assessoria juríﬁca, e os de Assessor de Planejamento e Assistente Técnico.
No que se refere a estrutura da Administração Tributária,
a Equipe considerou que a Administração Tributária não
está plenamente regulamentada na norma, assim como
o município não não priorização de recursos, ao passo
que o município não se utiliza do sistema de Nota Fiscal Eletrônica, não há capacitação dos servidores, tanto quanto suas atribuições típicas, quanto em relação ao
sistema informatizado utilizado para gestão dos créditos
e desvio de funções de servidores da tributação para outros setores do poder executivo municipal.
Ainda sobre a priorização, destaca-se que o município

Em relação a análise direcionada as ﬁscalizações, observou-se que não são realizadas ﬁscalizações de ISS, e por
isso, também não há no município um plano de ﬁscalização anual formalizado, tampouco há regulamentação
quanto os instrumentos legais para início da ﬁscalização,
bem como inexiste termo de início de ação ﬁscal.
Em especial acerca do ISS, observou-se que o município
não faz a arrecadação do ISS referente aos serviços de
cartórios extrajudiciais, apesar da prestação do respectivo serviço nos limítrofes do município, assim como não
realiza o lançamento em face de contribuintes que se enquadrem na ﬁgura de sociedade uniproﬁssional, principalmente ante a falta de ﬁxação legal do valor deste.
Na ﬁscalização do ITBI, apontou-se que as avaliações não
têm demonstrado a explicitação dos parâmetros e fatores que embasaram a forma de cálculo utilizada para valoração do valor venal do imóvel, base de cálculo
do imposto. Ademais, as avaliações também são realizadas por agente incompetente, haja vista a inexistência
de carreira especíﬁca para ﬁscalização tributária no âmbito do município.
Acerca dos registros de imóveis também, importante
mencionar que embora a legislação municipal exija a
prestação de informações sobre toda e qualquer alterawww.tce.es.gov.br

ção cadastral por parte dos cartórios extrajudiciais, constatou-se que tais informações não são prestadas, tampouco exigidas pela municipalidade.
Sobre o aspecto da cobrança, destaca-se que o município não realiza o lançamento da taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar, a despeito do tributo já estar previsto na legislação municipal. Além disso, o mesmo dispositivo prevê a possibilidade de lançamento de taxa para prestação de serviços de varrição, lavagem, capinação
de vias e logradouros, etc, fato gerador que é considerado inconstitucional quanto a tributação em natureza
de taxa.
No mesmo sentido o município possui disposição inconstitucional acerca da taxa de conservação de vias e logradouros públicos, bem como a taxa de expediente, ambas
dispostas no Código Tributário Municipal.
Acerca da cobrança administrativa, destacou-se que o
município mantém meios de realizar os procedimentos
de cobrança, mas não realiza de forma permanente e integral dos devedores. Além disso, não há controle gerencial sobre o resultado das cobranças que foram realizadas.
Na análise dos parcelamentos, destacou-se que a legislação municipal não regulamenta medidas de reparcelamento dos débitos, assim como não há atos necessários
a veriﬁcação da titularidade do débito e autorização para ﬁrmar compromissos com o município, especialmente
quando se refere a pessoas jurídicas.
Além disso, observou-se que as certidões de Dívida Ativa
extraídas do sistema não atendem aos requisitos da Lei
de Execução Fiscal em virtude de não explicitarem a forma de calcular os juros de mora e demais encargos preQuarta-feira, 7 de novembro de 2018
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vistos em Lei ou contrato, fundamento legal ou contratual da dívida, e critério de atualização monetária.
Ainda sobre a cobrança, destaca-se que o município possui rotina para ajuizamento de execuções ﬁscais. Conquanto, destaca-se que o município não mantém rotina
para veriﬁcação da legalidade, certeza e liquidez dos créditos inscritos em Dívida Ativa.
Por ﬁm, quanto a inscrição dos créditos observou-se a
ausência de integração entre os sistemas de arrecadação e contabilidade, constatando diferença de registro
no que se refere ao arrecadado e o contabilizado.
4 CONSOLIDAÇÃO DAS PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Considerando que o objetivo da auditoria foi deﬁnido
com vistas a identiﬁcar problemas na Administração Tributária Municipal e propor medidas destinadas a torná-la mais eﬁciente, visando a contribuir para o controle, a
transparência e a justiça ﬁscal;
Considerando que os problemas identiﬁcados e as recomendações sugeridas foram estruturados em um modelo de plano de ação a ser elaborado pelo Chefe do Poder Executivo, que deve consolidar nesse modelo todas
as respostas às comunicações derivadas da presente auditoria;
Considerando que o plano de ação instrumentaliza um
pacto entre o jurisdicionado e o TCE-ES, no qual este órgão de controle externo abre prazo para que o gestor solucione as irregularidades identiﬁcadas;
Considerando que o Chefe do Executivo, superintendente que é da arrecadação dos tributos municipais, deve
fornecer os meios necessários e a estrutura adequada
para a efetiva implementação das medidas consignadas

no plano de ação, além de mantê-lo sempre atualizado,
sobretudo se houver alteração na estrutura administrativa (substituição de cheﬁas ou alteração de atribuições
dos órgãos responsáveis), no sentido de ﬁrmar com os
novos agentes responsáveis as ações a serem implementadas;
Considerando que, independentemente da adoção das
medidas consignadas no plano de ação, o efetivo saneamento dos problemas identiﬁcados deverá ser atestado no monitoramento que será oportunamente realizado por este Tribunal, com eventual sanção dos responsáveis;
E, por ﬁm, considerando que fora oportunizado ao jurisdicionado manifestar-se acerca das proposições oferecidas pela equipe de auditoria até a data de 05/09/2017,
às 18h, (Ofício de Submissão de Achados n° 01.64/2018),
com vistas à obtenção de sua opinião em relação aos
achados da auditoria, e o Gestor não o fez até a presente data;
Sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas, independentemente de outras providências julgadas convenientes, a adoção das seguintes propostas:
4.1
NOTIFICAR o Prefeito de Governador Lindenberg/ES, nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº
298/2016 c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica
deste Tribunal, para que, no prazo de 90 (noventa) dias,
caso o Plenário não ﬁxe prazo diferente:
4.1.1 Cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas,
com base no artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016 e
nos critérios legais referentes a cada achado de auditowww.tce.es.gov.br

ria exposto no item 2 do presente relatório, em especial
o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o de que o
não atendimento injustiﬁcado o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso IV, da Lei
Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal:
4.1.1.1 Consolidar as medidas propostas visando solucionar os problemas identiﬁcados pela presente auditoria em um Plano de Ação, no modelo exempliﬁcativo
previsto no Apêndice 1 deste Relatório, para avaliação e
futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos termos dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194
da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal.
a) O Plano de Ação deve ser encaminhado nos termos
estabelecidos nos Incisos I e II, art. 3º, da IN TCEES nº
35/2015 (CD-ROM; formato de planilha eletrônica ou documento de texto), constando naqueles enviados em papel a assinatura do responsável pelo Plano de Ação (Prefeito), bem como dos responsáveis detêm a atribuição
legal pelas medidas ali consignadas;
b) O detalhamento das ações deve ser suﬁciente para
que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento
no tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por
cada setor especializado dentro da estrutura da administração municipal – uma vez que deve ser garantida a estrutura necessária a sua implementação.
c) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis
legais, de acordo com as competências previstas na lei
municipal de estrutura administrativa vigente, visando
à continuidade administrativa e à efetividade do saneaQuarta-feira, 7 de novembro de 2018
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mento das impropriedades apontadas pelo relatório de
auditoria.
4.2 NOTIFICAR as pessoas indicadas no quadro abaixo,
ou quem lhes houver sucedido no exercício do cargo, para que tomem ciência dos indicativos e proposições suscitadas pela Equipe de Auditoria:
NOME
Davieli Ovane Dalﬁor
CPF 107.079.96708
Eduarda Saquetto
Bernabe
CPF 153.785.59723
Franclin Piona Marotto
CPF 124.348.88755
Fabrício de Almeida
CPF: 020.038.85765

CARGO
ENDEREÇO
Secretária Munici- Rua São José, s/n,
pal de Finanças
Centro, Governador Lindenberg-ES,
CEP. 29.720-000.
Controlador Muni- Rua Fazenda Bercipal
nabé, s/n, Córrego
Moacir, Governador Lindenberg-ES,
CEP. 29.720-971.
Assessor Jurídico
Rodovia Dario Salvador, s/n, Córrego
Moacir,Governador
Lindenberg-ES, CEP.
29720-971.
Presidente da Câ- Rua São Sebasmara Municipal de tião, 16, Novo BraGovernador
Lin- sil, Governador Lindenberg
denberg-ES, CEP.
29.720-000.

4.3 DAR PRIORIDADE à apreciação do presente processo, nos termos do artigo 5º da Resolução TCEES Nº 298
de 30/08/2016 - que dispõe sobre o exercício da ﬁscalização de natureza operacional pelo TCEES.
4.4 CONFERIR CARÁTER SIGILOSO aos Anexos 4, 5, 6, 10,
13, 16, 19 e 20, tendo em vista a presença de informações ﬁscais de contribuintes do Município auditado, contidas na documentação de suporte as evidências relativas aos achados de auditoria, atendendo ao disposto no
artigo 1°, §4°, do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas.

4.5 A remessa deste Relatório de Auditoria, acompanhado do Apêndice 1, onde se encontra a exempliﬁcação do
Plano de Ação a ser elaborado pelo responsável.”
Desse modo, considerando que o objetivo da auditoria
foi atingido, com a análise de variados aspectos da administração tributária municipal, e que foram identiﬁcadas deﬁciências, cujo enfretamento depende da execução de um plano de ação, adoto, in totum, as propostas
contidas no Relatório de Auditoria n. 35/2018 e na Instrução Técnica Inicial n. 500/2018, peças que passam a
integrar a Fundamentação do presente Voto, independente de transcrição.
Com base na decisão plenária proferida nos autos do
processo TC n. 1253/2017 (Auditoria na Prefeitura de Vitória), acrescento uma RECOMENDAÇÃO para que eventuais diﬁculdades legais, técnicas ou operacionais na implementação do Plano de Ação sejam justiﬁcadas pelo
gestor e comunicadas ao Tribunal.
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a minuta de deliberação que submeto à
apreciação.
Em 03 de outubro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. DELIBERAÇÃO
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1. Preliminarmente:
1.1.1. DAR PRIORIDADE à apreciação do presente prowww.tce.es.gov.br

cesso, nos termos do art. 5º da Resolução TC n. 298/2016;
1.1.2. CONFERIR CARÁTER SIGILOSO aos Anexos 4, 5, 6,
10, 13, 16, 19 e 20 do Relatório de Auditoria, tendo em
vista a presença de informações ﬁscais de contribuintes
dos Municípios auditados, atendendo ao disposto no art.
1º, §4º, do Regimento Interno.
1.2. Com fundamento nos artigos 4º, incisos X a XIII, 7º,
inciso II, e 13, inciso I, da Resolução TC n. 298/2016, DETERMINAR ao atual Prefeito Municipal de Governador
Lindenberg, senhor GERALDO LOSS, que elabore o Plano de Ação, consolidando as medidas propostas no item
2 do Relatório n. 35/2018, para cada achado de auditoria identiﬁcado, submetendo-o à avaliação do Tribunal,
sob pena de multa, no prazo de 90 (noventa) dias, observando, ainda, que:
a) O Plano de Ação deve atender ao formato e às regras
de envio de documentos a Corte;
b) O detalhamento das ações deve ser suﬁciente para
que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento no
tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por cada
setor especializado dentro da estrutura da administração municipal – uma vez que deve ser garantida a estrutura necessária a sua implementação;
c) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis
legais, de acordo com as competências previstas na lei
municipal de estrutura administrativa vigente, visando
à continuidade administrativa e à efetividade do saneamento das impropriedades apontadas pelo relatório de
auditoria.
1.3. CIENTIFICAR as senhoras DAVIELI OVANE DALFIOR,
Secretária Municipal de Finanças, e EDUARDA SAQUETQuarta-feira, 7 de novembro de 2018
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TO BERNABÉ, Controladora Municipal, bem como os senhores FRANCLIN PIONA MAROTTO, Assessor Jurídico,
e FABRÍCIO DE ALMEIDA, Presidente da Câmara Municipal, na forma do art. 8º da Resolução TC n. 298/2016;
1.4. RECOMENDAR que eventuais diﬁculdades legais,
técnicas ou operacionais na implementação do Plano de
Ação sejam justiﬁcadas pelo gestor e comunicadas ao
Tribunal;
1.5. Remeter, ao responsável e aos interessados, cópias
do Relatório de Auditoria n. 35/2018, incluindo o Apêndice 1 (sugestão de plano de ação), da Instrução Técnica
Inicial n. 500/2018, e da presente decisão, conforme sugerido pela equipe de auditoria;
1.6. Encaminhar os autos à SEGEX, para avaliação do
plano de ação.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 24/10/2018 – 36ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiro: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
(no exercício da Presidência);
4.2. Conselheiros em substituição: Márcia Jaccoud Freitas (relatora) e Marco Antônio da Silva (convocado).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Heron Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência

www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara

2 a CÂMARA

Pautas das Sessões - 2ª Câmara
PAUTA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 10:00

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner
Rodrigo Coelho do Carmo

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela 2ª Câmara, em Sessão Ordinária, nos
termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e 328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou constantes
de pautas já publicadas.

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 00863/2014-4

Apensos: 00239/2018-7
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES [BRUNO
RICHA MENEGATTI (OAB: 19794-ES), MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO (OAB: 9931-ES)], ORLY GOMES
DA SILVA [JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597-ES),
MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO
JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)]
Total: 2 processos

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 01162/2009-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria de
Jetibá

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Venda Nova do
Imigrante

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria

Responsável: HILARIO ROEPKE [LUIZ AUGUSTO MILL
(OAB: 4712-ES)]

Exercício: 2013
Apensos: 00487/2010-6
Responsável: ANTONIO GILMAR FURLAN, DALTON PERIM, SEBASTIAO ZANELATO [JUNIOR ZUMERLE CANDIDO,
MARIANA VARGAS VENTURIM FROSSARD]
SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Exercício: 7º bimestre de 2015

Processo: 04909/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classiﬁcação: Prestação de Contas Bimestral
www.tce.es.gov.br

Exercício: 2008

Processo: 00468/2014-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: PREFEITURA ITAGUACU
Responsável: ANIZIO JOAO ZANOTTI, ROMARIO CELSO
BAZILIO DE SOUZA

Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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Processo: 07572/2017-2
Unidade gestora: Consórcio Público para Tratamento e
Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região
Norte do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte

Total: 7 processos

Exercício: 2015
Responsável: UBALDO MARTINS DE SOUZA
Processo: 02568/2017-7

Total: 3 processos

Responsável: CARLOS MARCELO D ISEP COSTA

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Exercício: 2016
Responsável: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE

Exercício: 2017

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Processo: 05885/2017-4

Exercício: 2016
Responsável: JOAO DO CARMO DIAS
CONSELHEIRO
RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 04936/2015-5

Processo: 03670/2018-7

Exercício: 2016

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: CLOVIS JOSE FERNANDES LAMAS, JOSE GERALDO FERREIRA JUNIOR

Exercício: 2017

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Responsável: ROMEU SCHEIBE NETO

Exercício: 2014
Responsável: KEPLER ALEXANDRO REIS JUNIOR
Processo: 04892/2016-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015

Processo: 04812/2018-1
Unidade gestora: Coordenadoria Estadual de Proteção e
Defesa Civil
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017

Processo: 07116/2016-1

Processo: 03126/2007-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARINA BARCELOS
Processo: 03627/2008-3

Responsável: ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA, FABIANO MARCHETTI BONNO
Processo: 04832/2018-9

Responsável: AQUILES ZANON DELLATORRE [WANTUIL
CARLOS SIMON], JOAO BATISTA ALVES LINHARES

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Departamento Estadual de Trânsito

Unidade gestora: Hospital Doutora Rita de Cássia

Interessado: HOSPITAL RITA DE CASSIA

Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Jerônimo Monteiro

Unidade gestora: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito
Santo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

www.tce.es.gov.br

Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de
Cachoeiro de Itapemirim
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELIZABETH CAETANO
Processo: 02154/2011-5

Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

do Município de Itapemirim

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: DAIANA SOUZA NOGUEIRA DE CASTRO

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Interessado: MARIA DE LOURDES ANASTACIO DA SILVA
Processo: 05321/2012-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CELIA REGINA STOCO KILL
Processo: 04056/2013-1

Processo: 11223/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servi-

Apensos: 09791/2013-1
Interessado: MARIA DA PENHA MARVILA

dores do Município de São José do Calçado

Processo: 09979/2016-1

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROSA MARIA MARQUES, ROSA MARIA MAR-

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos

QUES MORAES

Servidores do Município de Linhares
Processo: 08262/2016-4

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
de Anchieta

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

do Município de Domingos Martins

Interessado: ROSA ERNESTO FRANCISCO

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos

Interessado: MARIA AUGUSTA HABERMANN DENZIN

Servidores do Município de Linhares

Processo: 04170/2013-4

Processo: 08292/2016-5

Interessado: CARLOS TADEUS RODRIGUES
Processo: 09980/2016-3

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

do Município de São Gabriel da Palha

Interessado: MARIA CREUZA DA SILVA, MARIA CREUZA DA
SILVA

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos

Interessado: IRACEMA DE PAIVA

Servidores do Município de Linhares

Interessado: CECILIO FERNANDES DA SILVA
Processo: 10026/2016-9

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 08222/2015-1

Processo: 08566/2016-1

Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Interessado: VALDIMEU LUIZ MARIANO

de Anchieta

Interessado: CLAUDIA ALMEIDA DA SILVA QUEIROZ
Processo: 09729/2015-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Interessado: MARILZA DA PENHA ARAUJO LOPES

do Município de Domingos Martins

Processo: 09722/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
www.tce.es.gov.br

Processo: 10157/2016-7

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: RITA DE CASSIA BIANCARDI MULINARI
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Processo: 00055/2017-2

Processo: 00304/2017-8

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

do Estado do Espírito Santo

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: LUCIA FERREIRA MAFORTE

Interessado: JORGE LUIS BORSONELI
Processo: 00061/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais de Mimoso do Sul
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: HELIA ROSA DE OLIVEIRA
Processo: 00073/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Aracruz

Processo: 00331/2017-5
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: JEOVANIA DE JESUS RODRIGUES
Processo: 00342/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANTONIO JOSE MAZZELLI RODRIGUES
Processo: 00376/2017-2

Interessado: MARIA DE LOURDES JARDIM LOUREIRO

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DINA MARIA LUGON VENANCIO
Processo: 00256/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALCI TEIXEIRA

Processo: 00889/2017-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Vitória

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre

Interessado: VERONICA MARTINELLI SPERANDIO REGINATTO

Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha

Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Vitória

Processo: 00120/2017-1

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: MARIA DA CONCEICAO SENNA
Processo: 00398/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de
Cachoeiro de Itapemirim
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 06431/2011-1
Interessado: GEDES VASQUES MARTINS JUNIOR
Processo: 00873/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Vitória
www.tce.es.gov.br

Interessado: TANIA DE VARGAS SILVA GODOI
Processo: 00890/2017-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DAS GRACAS PAIVA TOLEDO
Processo: 01011/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 00344/2000-8
Interessado: GENILDA FERNANDES DA SILVA
Processo: 01034/2017-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 01033/2017-8
Interessado: LEIDIMAR FERNANDES PEREIRA

Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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Processo: 01071/2017-3

Processo: 01310/2017-5

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores

do Município de Aracruz

do Município de Domingos Martins

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Interessado: ELZA SCHNEIDER GADIOLI

Interessado: DULCINEIA ANA BRAVIN

Processo: 01128/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos

Processo: 01634/2017-9

Servidores Municipais de Pedro Canário

Unidade gestora: Instituto de Previdência do Município de

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Cachoeiro de Itapemirim

Interessado: JOAO RIBEIRO PINTO

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria

Processo: 01276/2017-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari - Es
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NILZA BENICIO MUNIZ
Processo: 01283/2017-1

Interessado: CELI SERAFIM ARGEU
Processo: 08541/2017-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SONIA MARIA PIMENTEL GOMES DAS NEVES

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari - Es

Total: 41 processos

Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CLEIA COELHO DIAS
Processo: 01308/2017-8

Total geral: 53 processos

Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins
Classiﬁcação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JONAS DE ABREU COSTA

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA:
Dia 5 de dezembro de 2018 - Quarta-Feira.

www.tce.es.gov.br
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RELATORES

Decisão Monocrática 01764/2018-5
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: 08381/2018-6
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: MARIO SERGIO LUBIANA, GESIANY MERLIM BANZA
Representante: SAESA DO BRASIL LTDA, CIRIO SOARES
JUNIOR
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA –
COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO
DE MANIFESTAÇÃO – 5 (CINCO) DIAS.
I RELATÓRIO

Corte de Contas documentos e justiﬁcativas, que foram
analisadas pelo Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI que, ao elaborar a Manifestação Técnica 01336/2018-2, concluiu pela
necessidade de realização de comunicação de diligência,
desta vez para manifestação do Gerente de Tecnologia
do Município, nos seguintes termos:
Conclusão
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
Com fulcro nos arts. 288, VII, e 358, II, do RITCEES, seja
expedida comunicação de Diligência ao Gerente de Tecnologia deste Município, Sr. Jhonatan Trindade Ramos,
para que apresente manifestação acerca do motivo pelo
qual as especiﬁcações do Termo de Referência do Edital
065/2018 e da impressora M425 foram considerados obsoletos, bem como encaminhe documentação referente
ao Termo de Referência do Edital 065/2018.

Trata-se de representação com pedido liminar autuada
em decorrência de suposta irregularidade praticada no
pregão 065/2018, da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de impressoras com toners e manutenção, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Secretaria de Administração, Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria
de Agricultura.

Após, sugerimos o retorno dos autos ao NTI para prosseguimento da instrução.

Por meio da Decisão Monocrática 01713/2018-2 conheci
a representação e determinei a notiﬁcação dos responsáveis para manifestação a respeito dos fatos.

Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Manifestação Técnica 01336/2018-2, abaixo
transcritos:

Em atenção aos Termos de Notiﬁcação 01136/2018-7
e 01137/2018-1, os responsáveis encaminharam a esta
www.tce.es.gov.br

II FUNDAMENTOS
Como se vê, os autos apuram a suposta irregularidade
ocorrida no âmbito do pregão 065/2018, da Prefeitura
de Nova Venécia, cujo objeto é a locação de impressoras
com tornes e manutenção para atendimento a Secretaria de Educação, Secretaria de Administração, Secretaria
de Cultura e Turismo e Secretaria de Agricultura.

Alegações da representante
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21

ATOS DOS RELATORES

Alega a representante que, após ter sido declarada vencedora do certame, foi informada de que a Administração decidira desistir da contratação para comprar impressoras por meio de adesão à Ata de Registro de Preços 088/2017.
O motivo da mudança por parte da Administração seria o fato de as impressoras ofertadas serem de modelo
obsoleto. Entretanto, segundo a representante, além do
edital permitir impressoras “novas ou seminovas”, não
necessariamente uma impressora de modelo mais novo
possui especiﬁcações melhores (de mais qualidade e capacidade) do que uma impressora de modelo mais antigo.
Citando doutrina de Hely Lopes Meirelles, a representante alega que a Administração não pode “invalidar licitação sem justa causa” e que “a justa causa para anular
ou revogar a licitação deve ﬁcar evidenciada”. Não bastaria a simples alegação de interesse público para invalidar a licitação.
Cita também o caput do art. 49 da Lei de Licitações para sustentar que a Administração só pode revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente
e suﬁciente para justiﬁcar tal conduta.
Por ﬁm, alega que a aquisição de multifuncionais acarretará maiores custos à Administração em comparação
com a locação prevista no Pregão 065/2018.
Diante destes motivos, pede a representante que o Tribunal suspenda cautelarmente a compra das multifuncionais por parte da prefeitura de Nova Venécia e, após
isso, que seja ﬁrmado contrato de locação referente ao
Pregão 065/2018, que seja julgado procedente os pedi-

dos de irregularidade apresentados na denúncia e que
seja apurado indício de improbidade em face dos Administradores.
Informações dos responsáveis
Informam os responsáveis que, depois a fase de classiﬁcação, as empresas apresentaram recursos e alegações
em relação às desclassiﬁcações estabelecidas pela Administração. Após as alegações das empresas, os autos foram remetidos ao Gerente de Tecnologia da Informação
do município, que argumentou que o equipamento especiﬁcado corresponde à mesma especiﬁcação utilizada
há 4 anos pela Administração, oriundo de outro processo licitatório.
Ou seja, segundo os responsáveis, a Secretaria requerente, por desconhecer as evoluções e as alterações de hardware e equipamentos de informática, fez uso de uma
especiﬁcação técnica desatualizada, sem remetê-la previamente ao setor responsável de tecnologia para análise, correções e atualização, “no intuito de garantir a licitação de equipamentos atuais e de qualidade, garantindo também que várias outras marcas do mercado possam participar do certame”.
E completam:
Sendo assim, da análise dos autos, constatou-se que o
Gerente de Tecnologia deste Município Sr. Jhonatan Trindade Ramos, justiﬁcou fundamentadamente a ocorrência de fato que inviabiliza o prosseguimento do certame,
uma vez que a especiﬁcação do produto licitado estaria
restringindo a competividade, tendo em vista conforme
relatado pelo mesmo que as especiﬁcações do objeto remete a um equipamento desatualizado, defasado, sendo
um equipamento já descontinuado em linha de fabricawww.tce.es.gov.br

ção, tudo isso restringe a competição entre as empresas,
tendo em vista não garantir que grandes marcas no mercado possam participar do certame. Os autos foram encaminhados a Procuradoria Geral do Município para análise e manifestação, e esta, por sua vez, em parecer fundamentado, sugeriu a anulação do Processo Licitatório
tendo em vista os vícios apontados frustrarem o caráter
competitivo do certame.
Em ato contínuo, o Prefeito Municipal emitiu “Termo de
Anulação de Procedimento Licitatório”, oportunizando
às interessadas a apresentação de recurso.
Os responsáveis alegam também que, pelo fato de o município não poder ﬁcar sem os equipamentos, buscaram fazer uso da Ata de Registro de Preços 05/2018 do
Pregão Presencial 088/2017, da Secretaria Municipal de
Educação, cujo objeto era a aquisição de equipamentos
para escolas, incluindo impressoras laser multifuncionais.
Assim, sustentam que buscaram a melhor opção para a
Administração e pugna pela improcedência da representação e consequente arquivamento do processo. Requerem, subsidiariamente, que sejam os responsáveis apontados isentados das penalidades previstas.
Análise
Como se observa, a disputa gira em torno da não continuidade do processo licitatório por parte da Administração. Segundo a doutrina, existem duas possibilidades para isso: a anulação e a revogação. A anulação é o reconhecimento de que o ato administrativo é nulo por alguma ilegalidade, que foi detectada pela própria administração. A revogação é o juízo de conveniência e oportunidade da Administração de que o ato não mais atende
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ao interesse público.
No caso do processo licitatório, tais possibilidades estão
dispostas no art. 49 da Lei 8.666/93:
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do
procedimento somente poderá revogar a licitação por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suﬁciente para justiﬁcar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
§ 1º A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.
§ 2º A nulidade do procedimento licitatório induz à do
contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do
art. 59 desta Lei.
§ 3º No caso de desfazimento do processo licitatório, ﬁca
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
No caso da revogação, a lei exige que as razões sejam
decorrentes de fato superveniente. Conforme a lição de
Hely Lopes Meirelles, citada pela própria representante: “O que a Administração não pode é invalidar licitação
sem justa causa, para favorecer ou prejudicar licitante”.

no MS 22447/RS - STJ; Acórdão 2845/2016 – TCU – Plenário).
O que se observam também são graves deﬁciências no
planejamento da licitação por parte dos responsáveis da
prefeitura de Nova Venécia, por não terem baseado o
edital em estudos técnicos preliminares, conforme exige
a Lei de Licitações.
É necessário, então, veriﬁcar se a decisão de revogar a
licitação por falhas na especiﬁcação procede. Para isso,
foi elaborado um quadro comparativo (Tabela 1) com as
principais especiﬁcações das impressoras oferecidas pela empresa vencedora do Pregão 065/2018 (M425) e da
impressora fornecida no Registro de Preços 088/2017
(M521).
Como se observa, as impressoras M425 e M521, ambas
da fabricante HP, não possuem diferença no quesito resolução e poucas diferenças no que tange à velocidade
de impressão, cópia e digitalização. As maiores diferenças se dão no volume mensal de trabalho e na capacidade das bandejas de entrada e saída de papel.

Em análise sumária, não há indícios de que a licitação foi
revogada para favorecer alguma licitante, inclusive pelo fato de que ao invés de realizar nova licitação, a Administração decidiu aderir a uma Ata de Registro de Preços vigente.

Outra diferença pequena é na data de lançamento dos
equipamentos, um período de apenas 10 meses. Inclusive, nesta questão vale ponderar que, do ponto de vista do serviço de outsourcing, não há tanta relevância no
tempo de uso ou na data de lançamento de determinado
modelo de impressora, visto que, em caso de mal funcionamento, a responsabilidade por fornecer novo equipamento, sem custos adicionais, é da contratada.

Além disso, não há que se falar em violação de direito,
pois a mera classiﬁcação como vencedora em certame
não dá garantias à licitante de que será contratada. Trata-se de mera expectativa de direito (Acórdão proferido

O fato superveniente alegado pela Administração para
revogação da licitação foi a descoberta de que as especiﬁcações do Edital eram desatualizadas. Entretanto, não
ﬁcou absolutamente claro, para o NTI, por qual motivo
www.tce.es.gov.br

a especiﬁcação da impressora M425 foi considerada obsoleta, mas a Administração decidiu adquirir a impressora M521 que não apresenta diferenças tão signiﬁcativas.
O parecer do Gerente de Tecnologia (ﬂ. 511 do Processo
504203/2018) é por demais sucinto e não explica quais
itens foram considerados obsoletos. Além disso, não
foi juntado aos autos o Termo de Referência do Edital
065/2018, o qual também não está disponível no Portal
de Transparência do município, o que impede uma análise mais aprofundada. Seria importante que, na análise
do mérito, este documento fosse analisado.
Análise dos requisitos da cautelar
Conforme dispõe o art. 376 do RITCEES, os pressupostos
para a concessão da medida cautelar são: fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio; e risco
de ineﬁcácia da decisão de mérito.
Previamente à análise dos pressupostos de admissibilidade, tendo em vista que os documentos trazidos aos
autos não permitem uma análise conclusiva sobre os fatos, faz-se necessária a solicitação de documentos e informações.
III DECISÃO
Por todo o exposto e com fulcro nos artigos 288, VII, 358,
II e art. 307, §1º, do RITCEES, DECIDO pela expedição de
COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA ao Gerente de Tecnologia do município de Nova Venécia, senhor Jhonatan Trindade Ramos, a ﬁm de que se manifeste, no prazo de 5
(cinco) dias, acerca do motivo pelo qual as especiﬁcações do Termo de Referência do Edital 065/2018 e a impressora M425 foram considerados obsoletos, bem como encaminhe documentação referente ao Termo de
Referência do Edital 065/2018.
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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Juntamente com o termo de notiﬁcação, determino que
seja enviada cópia integral da petição inicial.
Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação,
solicito a devolução dos autos ao NTI para prosseguimento da instrução processual.

e de que as multas imputadas a João Batista Ferreira foram inscritas em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 6000/2016 em 01/09/2016).

UG: CMMF - Câmara Municipal de Muniz Freire

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 05382/2018-1 (ﬂs. 368/370), no
qual consignou as medidas adotadas para cobrança pelo
órgão fazendário que justiﬁcam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:

Relator: Márcia Jaccoud Freitas

[...]

Responsável: JOAO BATISTA FERREIRA

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

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01771/2018-5
Processo: 02816/2013-5
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE – EXERCÍCIO 2012
– ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
de Ordenador da Câmara Municipal de Muniz Freire, sob
a responsabilidade do senhor João Batista Ferreira.
O Acórdão TC – 705/2015 – Primeira Câmara (ﬂs.200/208)
condenou o gestor, senhor João Batista Ferreira, ao ressarcimento ao erário municipal de Muniz Freire no valor
correspondente a 12.160,6977 VRTE e multa pecuniária
no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
Infere-se da certidão de ﬂ. 216 que o trânsito em julgado do acórdão supracitado consumou-se em 19/03/2016,

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
www.tce.es.gov.br

acompanhamento e monitoramento de cobrança, bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certiﬁque que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar o
adimplemento da obrigação para que receba a respectiva
quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolvesse em face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação
de débito.
Na espécie, a Lei Estadual n. 9.876/2012 possibilita a 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 – VRTEs.
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Observa-se do protocolo 8578 às ﬂs. 04 que a Procuradoria-Geral do Estado protestou a CDA 6000/2016, junto ao
Cartório do 1º Ofício de Muniz Freire, em 14/07/2017 a
qual se refere à multa pecuniária imposta pelo Acórdão
TC –705/2016, ﬁxada individualmente em R$ 3.000 (três
mil reais), é dizer, em valor inferior ao exigido pela legislação para o ajuizamento de ação de execução ﬁscal.

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. [...]

Lado outro, nota-se às ﬂs. 366 que o Executivo Municipal
ajuizou a ação de nº 0001417- 82.2017.8.08.0037 para a
cobrança do débito de ressarcimento imposto pelo acórdão supracitado, encontrando-se, neste estágio, a satisfação do crédito na pendência de um provimento judicial
favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público de Contas.

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

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.

II FUNDAMENTOS

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.
www.tce.es.gov.br

Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos
decorrentes de condenações do Tribunal de Contas, conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente
atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais,
para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/título executivo, hipótese que poderá ensejar o desarquivamento do processo, somente nos casos descritos na Resolução 317/2018.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no art.
288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental
009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo nos termos
do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade do senhor João Batista Ferreira 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
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Em 31 de outubro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

DECISÃO MONOCRÁTICA 01768/2018-3
PROCESSO TC: 4000/1996
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

Decisão Monocrática 01772/2018-1

RESPONSÁVEL: BENEDITO SOTER LYRA

Processo: 08941/2017-1

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por Benedito Soter Lyra em face do Acórdão TC 026/1992 (prolatado nos autos do Processo TC 4001/1996), por meio do
qual o recorrente foi condenado a ressarcir o erário no valor
de CR$ 11.903.015,25 (onze milhões, novecentos e três mil
e quinze cruzeiros e vinte e cinco centavos). Nos termos do
Acórdão TC 027/1993, foi negado provimento ao recurso e
mantida integralmente a condenação.

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.
05310/2018-5, da lavra do Procurador Luciano Vieira, opinando pelo ARQUIVAMENTO dos autos sem baixa do débito/responsabilidade.
De acordo com a Certidão n.º 04606/2018-5, emitida pela
Secretaria Geral das Sessões, o prazo para interposição de
recurso encerrou-se em 09/07/1992, consubstanciando o
trânsito em julgado.
Por sua vez, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação
n.º 021.98.314893-2, por meio do qual persegue o ressarcimento do débito.
Diante da disso e considerando que a autoridade responsável adotou as medidas legais necessárias à recuperação do
crédito, acompanho o Parecer ministerial pelo ARQUIVAMENTO dos autos sem baixa do débito/responsabilidade,
na forma dos artigos 2º e 3º da Resolução TC n. 317/2018.
Encaminhe-se o feito à Secretaria do Ministério Público de
Contas.

UG: IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: Membros do Ministério Público Estadual
(ES, RAFAEL CALHAU BASTOS)
Responsável: JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR, DAVI DINIZ
DE CARVALHO, DANIEL POMBO DE ABREU, ANCKIMAR
PRATISSOLLI
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – INSTITTUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – CITAÇÃO DOS DIRETORES-PRESIDENTES DO IDAF E DO PRESIDENTE DO IPAJM –
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCOSTITUCIONALIDADE – NOTIFICAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL,
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CIÊNCIA AOS SERVIDORES INTERESSADOS.
I RELATÓRIO
Trata-se de representação encaminhada pelo Ministério
Público do Estado do Espírito Santo, em face do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo –
IDAF, alegando a existência de servidores ocupando cargos de nível superior sem prévia aprovação em concurwww.tce.es.gov.br

so público.
Informa a petição inicial que a matéria se encontra em
trâmite na 28° Promotoria de Justiça Cível, em procedimento instaurado para apurar a existência de servidores
do IDAF nas condições alegadas.
Ademais, aduz o representante que, conforme veriﬁcado em diligências realizadas e documentos reunidos, que
o Acórdão TC-396/2011 estaria sendo descumprido pela
administração do IDAF a pretexto de conferir os direitos
de contraditório e ampla defesa aos servidores.
Encaminhados os autos a Secretaria de Controle Externo
de Previdência Pessoal – SecexPrevidência, foi elaborada
Manifestação Técnica 00021/2018-6 (evento 6), propondo o recebimento do expediente como Monitoramento e
a determinação de realização de Comunicação de Diligência, para que o Diretor Presidente do IDAF encaminhasse a esta Corte de Contas informações quanto ao cumprimento do item 2 do Acórdão TC-396/2011.
Por meio de Despacho 10238/2018-8 (evento 9) me manifestei entendendo que a recomendação em questão
não poderia ser objeto de monitoramento, por não possuir prazo para cumprimento, como exige o art.1°, §2° da
Resolução 278/2014 e solicitei a manifestação da SecexPrevidência quanto à materialidade e a relevância para
realização de ﬁscalização in loco, na modalidade inspeção.
Nos termos da Manifestação Técnica 00354/2018 (evento 16), a SecexPrevidência entendeu pela materialidade e
relevância da matéria, propondo a notiﬁcação do Diretor
Presidente do IDAF para envio a esta Corte de Contas da
relação de todos os servidores do órgão beneﬁciados pelo Plano Integrado de Cargos, Salário e Benefícios, PICSB
(aprovado pela Resolução 10/90, a qual foi homologada
pelo Decreto n. 3.157-N/91), acompanhada das respectiQuarta-feira, 7 de novembro de 2018
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vas ﬁchas funcionais e endereço atualizado, cópia da Resolução 10/90, do Decreto n.3.157-N/91 e do PICSB, bem
como demais documentos necessários à apreensão da
matéria.
Por meio da Decisão Monocrática 00681/2018-4 (evento
19) determinei a notiﬁcação do responsável para manifestação a respeito dos fatos.
Em atenção ao Termo de Notiﬁcação 00429/2018-3
(evento 21), o responsável encaminhou a esta Corte de
Contas documentos e justiﬁcativas, que foram analisadas
pela Secretaria de Controle Externo de Previdência Pessoal – SecexPrevidência que, ao elaborar a Manifestação
Técnica 00993/2018-5 (evento 30), propôs a realização de
incidente de inconstitucionalidade de trecho do inciso I
do art. 4° da Lei Complementar Estadual nº 282, de 22 de
abril de 2004, que prevê vinculação ao regime próprio para os servidores estabilizados do Estado do Espírito Santo
e citação dos responsáveis para apresentarem alegações
de defesas, nos seguintes termos:
5 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face da irregularidade apontadas, em respeito aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sugere-se a esta Corte de Contas, na forma da Instrução Técnica Inicial que subsegue a presente Manifestação Técnica:
5.1. Em sede de preliminar de mérito, o conhecimento e
acolhimento do incidente de inconstitucionalidade proposto, nos termos do item 4 desta Manifestação, cabendo este Tribunal negar exequibilidade ao trecho do inciso
I do art. 5º da Lei Complementar Estadual 282/2004 que
inclui como vinculados ao IPAJM “os estáveis no serviço público”, incompatibilizando-se, assim, com o disposto no art. 40 da Constituição da República e art. 39 da

Constituição Estadual (ES);
5.2. A citação dos responsáveis, nos termos do artigo 56,
II, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do artigo
157, III, do RITCEES, para que, no prazo estipulado, apresentem, individual ou coletivamente, razões de justiﬁcativa, bem como documentos que entenderem necessários:
5.3. A notiﬁcação dos servidores afetados pelas irregularidades descritas nos itens 3.1 e 3.2 da presente Manifestação Técnica para que tomem ciência dos fatos narrados
nestes autos para, querendo, apresentarem manifestação/justiﬁcativas;
5.4. A notiﬁcação do Chefe do Executivo Estadual e da Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), para que tomem ciência dos fatos narrados nestes autos para, querendo, apresentarem manifestação/
justiﬁcativa.
Ato contínuo, a Instrução Técnica Inicial 00563/2018-3
(evento 31), apresentou posicionamento acompanhando
a Manifestação Técnica 00993/2018, in verbis:
2. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face das irregularidades apontadas na Manifestação
Técnica 993/2018, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sugere-se a esta
Corte de Contas:
2.1. Em sede de preliminar de mérito, a instauração de
incidente de inconstitucionalidade, conforme item 4 da
Manifestação Técnica 993/2018, cabendo este Tribunal
negar exequibilidade ao trecho do inciso I do art. 5º da Lei
Complementar Estadual 282/2004 que inclui como vinculados ao IPAJM “os estáveis no serviço público”, incompatibilizando-se, assim, com o disposto no art. 40 da Conswww.tce.es.gov.br

tituição da República e art. 39 da Constituição Estadual
(ES);
2.2. A citação dos responsáveis, nos termos
do artigo 56, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do artigo 157, III, do RITCEES,
para que, no prazo estipulado, apresentem,
individual ou coletivamente, razões de justiﬁcativa, bem como documentos que entenderem necessários: RESPONSÁVEis
Sr. José Maria de Abreu Júnior – Diretor-presidente do IDAF
Sr. Daniel Pombo de Abreu – Diretor-presidente do IDAF
Sr. Davi Diniz de Carvalho – Diretor-presidente do IDAF
Sr. Anckimar Pratissolli – Presidente do IPAJM

subitens/ IRREGULARIDADES
MT
993/2018

3.1; 3.2
3.1; 3.2
3.1; 3.2
3.3 e 3.4

2.3. A notiﬁcação do Chefe do Executivo Estadual e da
Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), para que tomem ciência dos fatos narrados nestes
autos para, querendo, apresentarem manifestação/justiﬁcativa.
2.4. No que se refere a irregularidade descrita no item 3.1
da Manifestação Técnica 993/2018, dar ciência aos servidores ADENILSON MARQUEZ; GEUZILETE MARIA ZORTEA CAMPOSTRINI; JAIDER VANDERLEI CASOTTO; JOCIMAR BOSI GOMES; JOSÉ MARIA MAGEVSKI; MELCHIADES
MIGUEL DE AZEVEDO; ROBERTO WAISMAN; ROGÉRIO
DE SIQUEIRA LEMOS; WALMAR ANTONIO HEMERLY; WANENSKA VEIGA SOARES VIDAL e ZILMA LAURINDA PIMENTA ARÇARI, para que, caso queiram, apresentarem esclarecimentos, tendo em vista que podem ser afetados pela
decisão desta Corte de Contas.
2.5. No que se refere a irregularidade descrita no item 3.2
da Manifestação Técnica 993/2018, dar ciência aos servidores JOSEMAR ROSA; LAERSIO MELCHIADES DA SILVA;
LDELINA FERREIRA DA SILVA NUNES; MARCELO MOREIRA
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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DIAS DUARTE; MOISÉS CARLOS LOPES E OLINDINO RIBETT,
para que, caso queiram, apresentarem esclarecimentos,
tendo em vista que podem ser afetados pela decisão desta Corte de Contas.
2.6. Sugere-se, também, a remessa de cópia da Manifestação Técnica 993/2018, juntamente com os Termos de
Citação e de Notiﬁcação, a ﬁm de subsidiar a presente Instrução Técnica Inicial.
II FUNDAMENTOS
Como se vê, os autos apuram a suposta irregularidade
ocorrida no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
do Espírito Santo - IDAF, onde alegam existência de servidores ocupando cargos superiores sem concurso público.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica
para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Manifestação Técnica 00993/2018-5, que será encaminhada em cópia aos agentes citados e notiﬁcados em
anexo a esta Decisão, assim como a Instrução Técnica Inicial 00563/2018-3.
III DECISÃO
Por todo o exposto e com fulcro nos artigos 288, VII, 358,
II e art. 307, §1º, do RITCEES, DECIDO nos seguintes termos:
III.1 CITAR os responsáveis, nos termos do artigo 56, II, da
Lei Complementar Estadual 621/2012 e do artigo 157, III,
do RITCEES, para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, apresentem, individual ou coletivamente, razões
de justiﬁcativa, bem como documentos que entenderem
necessários:
RESPONSÁVEis

subitens/ IRREGULARIDADES
MT 993/2018

Sr. José Maria de Abreu Júnior – Diretor-presidente do IDAF
Sr. Daniel Pombo de Abreu – Diretor-presidente do IDAF
Sr. Davi Diniz de Carvalho – Diretor-presidente do IDAF
Sr. Anckimar Pratissolli – Presidente do IPAJM

3.1; 3.2
3.1; 3.2
3.1; 3.2
3.3 e 3.4

III.2 NOTIFICAR o Chefe do Executivo Estadual, o titular da
Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) e o Procurador-Geral do Estado para que tomem ciência dos fatos narrados nestes autos, em especial tendo
em vista a proposição técnica de incidente de inconstitucionalidade de lei estadual, para apresentarem manifestação ou justiﬁcativa no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, caso queiram;
III.3 DAR CIÊNCIA os servidores afetados pelas irregularidades descritas nos itens 3.1 e 3.2 da Manifestação Técnica 993/2018 para que tomem ciência dos fatos narrados nestes autos para, querendo, apresentarem manifestação/justiﬁcativas, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, na condição de terceiros interessados;

Decisão Monocrática 01777/2018-2
Processo: 03347/2014-7
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2013
UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: ANTONIO WILSON FIOROT, GILDENE PEREIRA
DOS SANTOS
Procuradores: ALEXANDRE ZAMPROGNO (OAB: 7364-ES),
ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), MÔNICA RODRIGUES PEREIRA SILVARES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – EXERCÍCIO 2013 –
ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO / RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MPEC.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual de
Ordenador da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, sob a
responsabilidade dos senhores Gildenê Pereira dos Santos e
Antônio Wilson Fiorot.

III.4 Por ﬁm, determino que sejam encaminhadas a todos
os agentes referidos nos itens acima cópia da Manifestação Técnica nº 993/2018 e da ITI 00563/2018 juntamente
com os termos de citações e notiﬁcação;

O Acórdão TC – 873/2017 – Segunda Câmara (ﬂs.228/239)
condenou os gestores, senhores Gildenê Pereira dos Santos
e Antônio Wilson Fiorot, em multa pecuniária individual no
valor de R$3.000,00 (três mil reais).

III.5 Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, solicito a devolução dos autos ao SecexPrevidência
para prosseguimento da instrução processual.

Infere-se da certidão de ﬂ. 247 que o trânsito em julgado do
acórdão supracitado consumou-se em 09/11/2017 e que as
multas imputadas a Gildenê Pereira dos Santos e Antônio
Wilson Fiorot foram inscritas em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 4326/2018 e 4323/2018 em
06/06/2018).

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrawww.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 7 de novembro de 2018

28

ATOS DOS RELATORES

fo 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 5404/2018-2 (ﬂs. 293/295), no qual consignou as
medidas adotadas para cobrança pelo órgão fazendário que
justiﬁcam o arquivamento deste feito sem baixa do débito
de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo do
procedimento de acompanhamento e monitoramento é,
uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas, nem o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos por ele
aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública (estadual ou municipal)
receba as importâncias atinentes às multas, alcance, 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 moni-

toramento atingido seu termo tão logo se certiﬁque que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda pública,
pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação
desse Tribunal de Contas.

dendo ser coagida a utilizar outros meios que não lhe impõe a legislação, pois constantes da sua margem de discricionariedade.

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.

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.

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.

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.

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[8] às ﬂs. 03 que a Procuradoria-Geral do Estado protestou as CDAs nº 4326/2018 e nº
4323/2018 junto ao Cartório do 1º Oﬁcio de Pedro Canário, em 09/08/2018, 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 powww.tce.es.gov.br

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.

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

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 01778/2018-7
Processo TC: 8786/2018-1
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Itarana
Assunto: Representação
Responsável: Ademar Schneider – Prefeito Municipal
Versam os presentes autos sobre Representação proposta pela equipe de auditoria lotada no Núcleo de Contabilidade e Economia deste Tribunal de Contas, em desfavor do Município de Itarana, a partir de veriﬁcações obtidas quando da realização de auditoria temática de Receita Tributária levada a efeito no município.
No decorrer da análise da questão de auditoria acerca
da organização de pessoal da administração tributária
do município, a equipe deparou-se com a existência de
servidores ocupantes de cargo de Agente Fiscal contratados em regime celetista sem a realização de concurso público.
Segundo as análises prévias da equipe, observou-se que
o município realizou tais contratações sem a realização
de concurso público, entre meados da década de oitenta
www.tce.es.gov.br

até meados da década de noventa.
Não obstante o levantamento de dados e documentos
prévios sustentando indícios de irregularidades, a equipe técnica, considerando a necessidade de atendimento
aos prazos para a ﬁel execução do cronograma das auditorias temáticas, não dispôs de tempo bastante para investigação mais aprofundada a respeito da situação funcional de cada servidor ingresso na administração municipal de Itarana, motivo pelo qual, propõe esta representação.
Considerando os argumentos e peças complementares
apostos aos autos, RECEBO a presente representação,
com base no artigo 182 e seu parágrafo único do Regimento Interno. Porém, para o exato cumprimento das
missões constitucionais deste Tribunal de Contas, devemos apurar os fatos representados sempre buscando
maior aproximação da certeza, visto que o que se resguarda é o interesse público. Assim, temos o dever de
carrear aos autos todos os dados e documentos possíveis a respeito da Representação.
Tendo em vista a proteção do direito público, entendo
deva ser realizada diligência prévia com amparo no art.
288, inc. IV da Resolução TC 261/2013.
Visando à obtenção de mais informações junto ao gestor, DECIDO:
Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Ademar Schneider – Prefeito Municipal de Itarana, para que se manifeste sobre
as supostas irregularidades apontadas no expediente e
encaminhe os documentos solicitados pela área técnica na peça inicial desta Representação, no PRAZO DE 05
(CINCO) DIAS, nos termos do art. 288, inc. IV da Resolução TC 261/2013.
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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Após manifestação do responsável, sejam encaminhados os autos a este Gabinete.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da peça
inicial da Representação a ser encaminhada ao responsável por meio digital.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 01784/2018-2
PROCESSO TC: 6999/2017
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIMOSO DO
SUL – IPREVMIMOSO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEIS: ANGELO GUARÇONI JUNIOR; FLÁVIA
ROBERTA CYSNE DE NOVAES; MARCLOS OLIVEIRA DE
SOUZA; NAGELO CERGIO RODRIGUES REIS; MAURÍCIO
BRANDÃO GONÇALVES; MARCELO DE MORAES PESSANHA; LENÍLSON PORCINO JUNIOR; IGOR FRANÇA GARCIA
DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n. 621/2012, declarar a REVELIA do senhor MAURÍCIO BRANDÃO GONÇALVES, uma vez que não atendeu
ao Termo de Citação n. 00554/2018-4, conforme atestaram o Núcleo de Controle de Documentos e a Secretaria Geral das Sessões nos Despachos n. 57451/2018-5 e
n. 57767/2018-4, tendo o prazo para a resposta vencido
em 26/10/2018.

Encaminhe-se o feito à SEGEX, para prosseguir, destacando que a publicação da presente decisão singular está agendada para ocorrer no Diário Eletrônico de
07/11/2018.
Em 05 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

DECISÃO MONOCRÁTICA 01781/2018-9
PROCESSO TC: 4131/2018
JURISDICIONADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PINHEIROS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO: 2017
RESPONSÁVEL: ARNOBIO PINHEIRO SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA 01782/2018-3
PROCESSO TC: 5120/2017
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEL: JAIR FERRAÇO JUNIOR; LUIZ CARLOS
PIASSI
DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n. 621/2012, declarar a REVELIA do senhor LUIZ CARLOS PIASSI, uma vez que não atendeu ao Termo de Citação n. 00668/2018-9, conforme atestaram o Núcleo de
Controle de Documentos e a Secretaria Geral das Sessões nos Despachos n. 57301/2018-4 e n. 57693/2018-4,
tendo o prazo para a resposta vencido em 26/10/2018.
Encaminhe-se o feito à SEGEX, para prosseguir, destacando que a publicação da presente decisão singular está agendada para ocorrer no Diário Eletrônico de
07/11/2018.
Em 05 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
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DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n. 621/2012, declarar a REVELIA do senhor ARNOBIO
PINHEIRO SILVA, uma vez que não atendeu ao Termo de
Citação n. 00936/2018-7, conforme atestaram o Núcleo
de Controle de Documentos e a Secretaria Geral das Sessões nos Despachos n. 57326/2018-4 e n. 57719/2018-5,
tendo o prazo para a resposta vencido em 29/10/2018.
Encaminhe-se o feito à SEGEX, para prosseguir, destacando que a publicação da presente decisão singular está agendada para ocorrer no Diário Eletrônico de
07/11/2018.
Em 05 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 01780/2018-4
PROCESSO TC: 4077/2018
JURISDICIONADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO: 2017
RESPONSÁVEIS: SÉRGIO DE SÁ FREITAS; RODRIGO MONJARDIM VALLORINI; LEONARDO AMORIM GONÇALVES
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n. 621/2012, declarar a REVELIA dos senhores RODRIGO MONJARDIM VALLORINI e LEONARDO AMORIM GONÇALVES, uma vez que não atenderam, respectivamente, aos Termos de Citação n. 00973/2018-8 e
00974/2018-2, conforme atestaram o Núcleo de Controle de Documentos e a Secretaria Geral das Sessões nos
Despachos n. 57320/2018-7 e n. 57747/2018-7, tendo o
prazo para a resposta vencido em 30/10/2018.

pelo Ministério Público de Contas, julgando irregulares
as contas dos Srs. Ramon Sulsis Magesky e Ademir Morgan de Oliveira, impondo-lhes multa individual no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais).

GEGENHEIMER; GILSON RIBEIRO GOMES; LOURENÇO
DE CARVALHO CAPDEVILLE; MARCOS DAMASCENO;
PATRICK HERNANE FREITAS OLIVEIRA; SOLIVAN ABEL
THOMAS; VALDEMIR SOUZA PEREIRA

No entanto, em análise dos autos, observei que a petição
recursal (Petição Inicial n.º 00302/2018-1), apresentada
pelo Dr. Arlindo Melo, advogado devidamente inscrito
na OAB/ES sob o n.º 3.521, encontra-se desacompanhada de instrumento procuratório.

Encaminhe-se o feito à SEGEX, para prosseguir, destacando que a publicação da presente decisão singular está agendada para ocorrer no Diário Eletrônico de
07/11/2018.

Por esse motivo, observando o disposto nos artigos 53
da Lei Complementar n.º 621/2012 e 292, caput e §§ 1º
e 2º, do RITCEES, DECIDO pela NOTIFICAÇÃO do Sr. ADEMIR MORGAN DE OLIVEIRA, para que, no prazo de 10
dias, promova a juntada do instrumento procuratório,
outorgando poderes ao signatário do Pedido de Revisão
para representa-lo, sob pena de serem tidos como inexistentes os atos praticados pelo Dr. Arlindo Melo (OAB/
ES 3.521) com o consequente não conhecimento do Pedido de Revisão, consoante inteligência do disposto no
art. 397, III, do RITCEES.

DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n. 621/2012, declarar a REVELIA dos senhores
MAX DAIBERT DE CASTRO, ALDEMIRO ZEKEL, DANIEL
ENDLICH, FABIO LUIZ GEGENHEIMER, GILSON RIBEIRO
GOMES, LOURENÇO DE CARVALHO CAPDEVILLE, MARCOS DAMASCENO, PATRICK HERNANE FREITAS OLIVEIRA, SOLIVAN ABEL THOMAS, VALDEMIR SOUZA PEREIRA, uma vez que não atenderam, respectivamente aos
Termo de Citação n. 915/2018, 908/2018, 909/2018,
911/2018, 912/2018, 913/2018, 914/2018, 916/2018,
917/2018 e 918/2018, conforme atestaram o Núcleo de
Controle de Documentos e a Secretaria Geral das Sessões nos Despachos n. 57428/2018 e n. 57773/2018,
tendo o prazo para a resposta vencido em 26/10/2018.

Em 05 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO TC: 7469/2018
JURISDICIONADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOORETAMA – SAAE
ASSUNTO: PEDIDO DE REVISÃO

Em 01 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

RECORRENTE: ADEMIR MORGAN DE OLIVEIRA
INTERESSADOS: JOSMIRO ELIZEU DA SILVA; RAMON
SULCIS MAGESKY
PROCURADOR: ARLINDO MELO (OAB/ES 3.521)
Trata-se de Pedido de Revisão interposto por Ademir
Morgan de Oliveira, em face da Acórdão TC 00292/20181, proferido nos autos do Processo TC 5727/2017-9. No
suscitado acórdão, deliberou o Plenário da Corte pelo
provimento do Recurso de Reconsideração interposto

DECISÃO MONOCRÁTICA 01785/2018-7
PROCESSO TC: 4458/2018
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO: 2017
RESPONSÁVEIS: MAX DAIBERT DE CASTRO; FABIO LUIZ
DIAS; ALDEMIRO ZEKEL; DANIEL ENDLICH; FABIO LUIZ
www.tce.es.gov.br

Encaminhe-se o feito à SEGEX, para prosseguir, destacando que a publicação da presente decisão singular está agendada para ocorrer no Diário Eletrônico de
07/11/2018.
Em 05 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
Decisão Monocrática 01775/2018-3
Processos: 07278/2018-1, 02740/2007-1, 02116/2007-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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Interessado: Cidadão, FERNANDO ZARDINI ANTONIO,
ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS, JULIO CEZAR
COSTA
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Procurador: ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR
(OAB: 1946-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
EM FACE DO ACÓRDÃO TC - 320/2018-PLENÁRIO – SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA (SEJUS) – ADMISSIBILIDADE – ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
NOTIFICAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – ENCAMINHAMENTO AO NÚCLEO DE CONTROLE EXTERNO DE
RECURSOS E CONSULTAS.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo
Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, em face do Acórdão TC 320/2018 - Plenário, proferido no bojo do processo TC 2740/2007, por meio do qual
o Plenário decretou a prescrição da pretensão punitiva
e, no mérito, considerou que a matriz de responsabilização encontrava-se incompleta, razão pela qual extinguiu
o processo em face dos responsáveis, sem a reabertura
de instrução processual, julgando regulares com ressalvas as contas dos responsáveis senhores Fernando Zardini Antônio, Ângelo Roncalli de Ramos Barros e Júlio Cezar Costa.

cessamento 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:

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.

Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:

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.

I - converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.
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.

Art. 165. O recurso de reconsideração, interposto por
petição dirigida ao Tribunal de Contas, conterá:
I - os nomes e a qualiﬁcação das partes;
II - os fundamentos de fato e de direito;
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:

§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:

Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes formalidades:

I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;

I - ser interposto por escrito;

II - o pedido for juridicamente impossível;

III - conter a qualiﬁcação indispensável à identiﬁcação do
recorrente;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.

II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;

IV - ser ﬁrmado por quem tenha legitimidade e seja parte interessada;

II FUNDAMENTOS

§ 2º Não será conhecido o recurso quando ausentes os
pressupostos de legitimidade e tempestividade.

II.1 ADMISSIBILIDADE

[...]

V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento jurídico;

Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior pro-

Art. 164. De decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração,

VI - conter os documentos que o instruirão, quando for
o caso.

www.tce.es.gov.br
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Parágrafo único. Os recursos serão encaminhados à Presidência do Tribunal, que realizará sua autuação e distribuição ao Relator para manifestação quanto ao seu conhecimento.
Art. 396. Poderão interpor recurso:
I – os responsáveis pelos atos impugnados;
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão
ou que demonstrem razão legítima para intervir no processo, observado o disposto no art. 159 da Lei Orgânica
do Tribunal.
III – o Ministério Público junto ao Tribunal.
Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido
pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário,
conforme a competência, quando:
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.

III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
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.
§ 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.

I – converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;

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.

II – determinar a realização de citação, notiﬁcação, diligência, inspeção ou auditoria;

Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitido, conheço o presente

Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:
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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 dos interessados neste feito, para apresentação de contrarrazões
recursais, em atendimento ao princípio do contraditório e disposto no art. 156, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal) 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.
Regimento Interno
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:
I - trinta dias, nos casos de pedido de reexame e recurso
de reconsideração;
III DECISÃO
Por todo o exposto e considerando o art. 402, I, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno
do TCEES), determino a NOTIFICAÇÃO dos senhores Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Julio Cezar Costa e Fernando Zardini Antônio, para que, no prazo improrrogáQuarta-feira, 7 de novembro de 2018
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vel de 30 (trinta) dias, apresentem contrarrazões ao Recurso de Reconsideração, caso queiram, ﬁcando cientes
do direito de realizar sustentação oral quando do julgamento do Recurso de Reconsideração e de que o conteúdo integral desta Decisão, bem como da peça recursal
encontram-se disponíveis no site do TCEES.
Por ﬁm, após o exaurimento do prazo, com ou sem a manifestação do interessado, determino que o feito seja
remetido ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e
Consultas para a regular instrução.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

SOS E CONSULTAS.

mente inepta.

I RELATÓRIO

§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público de
Contas, em face do Acórdão TC 802/2018 - Plenário, proferido no bojo do processo TC 990/2005-5, por meio do qual foi
o feito extinto sem julgamento de mérito com fundamento
no §4°, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621 de 8
de março de 2012 e art. 166 do Regimento Interno do TCEES aprovado pela Resolução TC 261 DE 4 de julho de 2013.

I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis entre si;

II FUNDAMENTOS
II.1 ADMISSIBILIDADE

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória

Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento do agravo, notadamente os genéricos constantes
dos artigos 153 e 162 e os especíﬁcos impostos pelos artigos 169 e 170, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de
março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:

Interessado: Cidadão, FABIO RIBEIRO TANCREDI, JOAO CARLOS COSER, LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS, JOSE ARTHUR
BERMUDES DA SILVEIRA, ANTONIO CESAR MENEZES PENEDO

I - converter processo em tomada de contas especial ou determinar a sua instauração;

Decisão Monocrática 01776/2018-8
Processo: 08675/2018-9
Classiﬁcação: Agravo

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas (HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM FACE DO ACÓRDÃO TC
802/2018-PLENÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA – ADMISSIBILIDADE – ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS – ENCAMINHAMENTO AO NÚCLEO DE CONTROLE EXTERNO DE RECUR-

II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção
ou auditoria.
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 manifestawww.tce.es.gov.br

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. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá
agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez
dias contado da data da ciência da decisão, na forma estabelecida no Regimento Interno.
Art. 170. A petição de agravo será dirigida diretamente ao
Relator e conterá a exposição do fato e do direito, as razões
de reforma da decisão e cópia da decisão agravada.
§ 1º Nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, poderá ser
conferido efeito suspensivo ao agravo pelo Relator, ou pelo Presidente do Tribunal de Contas na hipótese do artigo
127 desta Lei Complementar, ad referendum da Câmara ou
do Plenário, na primeira sessão subsequente, observada a
competência originária.
§ 2º Recebido o agravo, o Relator determinará, se necessária, a instrução do feito no prazo de até dez dias. § 3º Encerrada a instrução, e ouvido o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas no prazo de até dez dias, o Relator submeterá o agravo à Câmara ou ao Plenário.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013
(Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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dos pressupostos recursais genéricos – artigos 395 a 398 – e
especíﬁcos – art. 415 e 419 –, senão vejamos:

V – não contiver os fundamentos de fato e de direito.

IV - a notiﬁcação ou comunicação respectiva;

Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando:

Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes formalidades:

I – faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis entre si;

V - a procuração outorgada pelo agravante, quando houver
interveniência de procurador;

I - ser interposto por escrito;

II – o pedido for juridicamente impossível;

II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

III - conter a qualiﬁcação indispensável à identiﬁcação do recorrente;

Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:

IV - ser ﬁrmado por quem tenha legitimidade e seja parte
interessada;

I – converter processo em tomada de contas especial ou determinar a sua instauração;

V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento jurídico;

II – determinar a realização de citação, notiﬁcação, diligência, inspeção ou auditoria;

VI - conter os documentos que o instruirão, quando for o
caso.

III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.

Parágrafo único. Os recursos serão encaminhados à Presidência do Tribunal, que realizará sua autuação e distribuição
ao Relator para manifestação quanto ao seu conhecimento.

Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos
de mero expediente.

Art. 396. Poderão interpor recurso:

Art. 415. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de
dez dias.

I – os responsáveis pelos atos impugnados;
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão ou
que demonstrem razão legítima para intervir no processo,
observado o disposto no art. 159 da Lei Orgânica do Tribunal.
III – o Ministério Público junto ao Tribunal.

[...]

§ 1º O prazo referido no caput será contado da ciência da
decisão pelo responsável ou interessado, na forma mais célere possível, dentre as hipóteses previstas no art. 64 da Lei
Orgânica do Tribunal.

VI - cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia.
Como se vê, a legislação impõe um vasto rol de exigências
para o processamento do agravo 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 terminativa –, tempestividade – já que observado
o prazo de 20 (vinte) dias – e legitimidade – pois formulado pelo MPC.
Além disso, a petição inicial contém o nome e a qualiﬁcação do agravante, os fundamentos de fato e de direito e traz
conclusão compatível com a narrativa dos fatos, além dos
documentos especíﬁcos de que trata o art. 419 do Regimento Interno do Tribunal (RITCEES).
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitido, conheço o presente agravo,
que deverá ser instruído quanto ao mérito pelo Núcleo de
Controle Externo de Recursos e Consultas, nos moldes do
art. 170, §2º, da LC 621/2012 e do art. 417, do RITCEES.

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

§ 2º O agravo será dirigido ao Relator do processo no qual a
decisão é impugnada.

I – não se achar devidamente formalizado;

Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:

II – for manifestamente impróprio ou inepto;

I - a fundamentação de fato e de direito;

III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;

II - as razões de reforma da decisão;

Em se tratando de agravo interposto pelo MPC, resta proceder à notiﬁcação dos demais interessados neste feito, para apresentação de contrarrazões recursais, em atendimento ao princípio do contraditório e ao disposto no art. 156, da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal) e art. 402, I, da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do Tribunal):

IV – for intempestivo;

III - cópia da decisão agravada;

Lei Orgânica

[...]
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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.
Regimento Interno
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:
[...]
II - dez dias, nos casos de agravo;
III DECISÃO
Por todo o exposto e com base no art. 402, II, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do
TCEES), determino a NOTIFICAÇÃO dos senhores Luiz Paulo Vellozo Lucas, João Carlos Coser, Fábio Ribeiro Tancredi,
Antônio Cesar Menezes Penedo e José Arthur Bermudes
da Silveira, para que, no prazo improrrogável de 10 (dez)
dias, apresentem contrarrazões ao Agravo, caso queiram,
ﬁcando cientes de que o conteúdo integral desta Decisão,
bem como da peça recursal encontram-se disponíveis no site do TCEES.

ALERTA
PERSONALIZADO
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do Tribunal
de Contas.
Basta acessar o Alerta
Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou
palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você
receberá, por e-mail, um
aviso alertando sobre a
divulgação.
Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

http://diario.tce.es.gov.br

Seu cadastro em 8 passos

1
2 Clique em Alerta Personalizado
3 Clique em Cadastre-se
4 Preencha o formulário
5 Clique novamente em Alerta Personalizado
6 Clique em Incluir Palavra Chave
campo “Descrição” insira a
7 No
palavra chave a ser pesquisada.
uma palavra chave por vez. Refaça
8Coloque
esta ação quantas vezes for necessário.
Acesse a página do Diário:
http://diario.tce.es.gov.br

Clique em Log Off

Por ﬁm, após o exaurimento do prazo, com ou sem a manifestação do interessado, determino que o feito seja remetido ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
para a regular instrução.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo

to ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);

DECISÃO SEGEX 00579/2018-4

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

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: 03272/2018-5

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;

RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO

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

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMJM - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO
MONTEIRO
RESPONSÁVEL: SERGIO FARIAS 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). SERGIO FARIAS 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
necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica
Inicial 600/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 494/2018, bem como
da Instrução Técnica Inicial 600/2018 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 prosseguimenwww.tce.es.gov.br

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.
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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 00585/2018-1
PROCESSO: 04457/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: HRAS - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO
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). Allan Jacqueson Barbosa Lobo, 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 00605/2018-3.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00332/2018-2, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00605/2018-3, 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.
www.tce.es.gov.br

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 00586/2018-4
PROCESSO: 04808/2018-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: HDS - HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: SONIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA
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). SÔNIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA, 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 00607/2018-2.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia

Quarta-feira, 7 de novembro de 2018

39

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

desta Decisão, do Relatório Técnico 00333/2018-7, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00607/2018-2, juntamente com o Termo de Citação.

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.

Fica o responsável advertido de que:

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

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;

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 00587/2018-9
PROCESSO: 05012/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: PMSM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
REPRESENTANTE: DEPUTADO ESTADUAL (ES, ENIVALDO
DOS ANJOS)
RESPONSÁVEL: AIRTON DE OLIVEIRA MENDONCA, DANIEL SANTANA BARBOSA,
DOMINGAS DOS SANTOS DEALDINA, THIAGO BRINGER,
YOSHO SANTOS
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 621/2012
c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR a(s) Sra(s). Domingas dos
Santos Dealdina (Secretária Municipal de Turismo), para
www.tce.es.gov.br

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 581/20181.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial nº
581/2018-1, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa 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
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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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;

plementar 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
00608/2018-7.

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.

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00335/2018-6, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00608/2018-7, juntamente com o Termo de Citação.

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
MARCELO LIMA FEDESZEN
Secretário-geral de Controle Externo em substituição
(Portaria 443-P, de 19 de outubro de 2018)
DECISÃO SEGEX 00590/2018-1
PROCESSO: 04826/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: HABF - HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: ENRIELTON CHAVES
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). Enrielton Chaves, nos termos do art. 157, III do
Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Com-

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
www.tce.es.gov.br

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 00591/2018-5
PROCESSO: 04827/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: HIMABA - HOSPITAL GERAL E INFANTIL DR. ALZIR
BERNADINO ALVES
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E
OLIVEIRA
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 Espíri-
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to 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). Gisele Aparecida de Lima Oliveira e 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 00610/2018-4.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00336/2018-1, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00610/2018-4, 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 00592/2018-1
PROCESSO: 04075/2018-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: ROBERTINO BATISTA DA SILVA

www.tce.es.gov.br

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). ROBERTINO BATISTA DA SILVA, nos
termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c
art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m)
as razões de justiﬁcativas, bem como os documentos que
entender necessários, em razão dos achados da Instrução
Técnica Inicial 611/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 508/2018, bem como
da Instrução Técnica Inicial 611/2018 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 deQuarta-feira, 7 de novembro de 2018
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cisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;

RESPONSÁVEL: LUCIANE NUNES DE SOUZA, EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES, EDGAR BEHLE
REPRESENTANTE: CLACKET FILMES E FILMAGENS EIRELI

verá observar o formato dos documentos aceitos pelo
TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

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;

PROCURADORES: MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB:
15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB:
27952-ES)

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

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 II, da Lei Complementar 621/2012
c/c arts. 47, inciso IV, e 358, II, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, expedir COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA ao Sr. Edgar Behle, Secretário Municipal de Turismo,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis,
encaminhe as informações/documentos requeridos na
Manifestação Técnica de nº 1326/2018.

MARCELO LIMA FEDESZEN
Secretário Geral De Controle Externo em substituição
(Portaria 443-P, de 19 de outubro de 2018)

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).

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Manifestação Técnica 1326/2018, juntamente com o Termo de Comunicação de Diligência.
Fica o responsável advertido de que:
a) O não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal);

UG: PMG - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

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

RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS

c) A resposta ao termo de comunicação de diligência de-

DECISÃO SEGEX 00593/2018-4
PROCESSO: 01007/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO

www.tce.es.gov.br

DECISÃO SEGEX 00594/2018-9
PROCESSO: 03278/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: SERGIO LUIZ ANEQUIM, CARLOS RENATO
PRUCOLI
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 LUIZ ANEQUIM E CARLOS RENATO PRUCOLI, 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
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 616/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 510/2018, bem como
da Instrução Técnica Inicial 616/2018 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 prin-

cípios 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 00595/2018-3
PROCESSO: 03276/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO
SUL
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: ANGELO GUARCONI JUNIOR
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). ANGELO GUARÇONI JUNIOR, nos termos
do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56,
www.tce.es.gov.br

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 617/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 511/2018, bem como
da Instrução Técnica Inicial 617/2018 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
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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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 00596/2018-8
PROCESSO: 04815/2018-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: HSL - HOSPITAL SÃO LUCAS
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: FABIANO MARILY
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, in-

ciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Fabiano Marily, 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
00614/2018-2.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00337/2018-5, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00614/2018-2, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
www.tce.es.gov.br

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 00597/2018-2
PROCESSO: 04541/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SETADES - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS,
CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI, ANDREZZA ROSAQuarta-feira, 7 de novembro de 2018
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LEM VIEIRA
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). Andrezza Rosalém Vieira, 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
00618/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00512/2018-1, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00618/2018-1, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa 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 00598/2018-7
PROCESSO: 03257/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
www.tce.es.gov.br

UG: PMCI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: VICTOR DA SILVA 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). VICTOR DA SILVA 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 619/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 513/2018, bem como
da Instrução Técnica Inicial 619/2018 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 memQuarta-feira, 7 de novembro de 2018
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bro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
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 00599/2018-1

PROCESSO: 04118/2018-1

nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

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;

EXERCÍCIO: 2017
UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
LINHARES
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: CELSO MARTINS PEDRONI
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). CELSO MARTINS PEDRONI, 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 00620/2018-8;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00400/2018-5, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00620/2018-8, 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,
www.tce.es.gov.br

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101
do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
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(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).

to ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);

DECISÃO SEGEX 00600/2018-1

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

PROCESSO: 03414/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMJ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: ROGERIO FEITANI, RUBERCI CASAGRANDE
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). RUBERCI CASAGRANDE e ROGÉRIO FEITANI, 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 621/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 515/2018, bem como
da Instrução Técnica Inicial 621/2018 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 prosseguimen-

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.
www.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 00601/2018-5
PROCESSO: 04038/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: FABRICIO PETRI
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 PETRI, 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
623/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 516/2018, bem como
da Instrução Técnica Inicial 623/2018 juntamente com o
Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
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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;

rios. 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 00602/2018-1
PROCESSO: 04119/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE LINHARES
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: AMANTINO PEREIRA PAIVA

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 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). AMANTINO PEREIRA PAIVA, 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
00626/2018-5.

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessá-

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
www.tce.es.gov.br

desta Decisão, do Relatório Técnico 00402/2018-4, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00626/2018-5, 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;
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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.

de justiﬁcativas, bem como os documentos que entender
necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica
Inicial 00627/2018-1.

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

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00403/2018-9, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00627/2018-1 juntamente com o Termo de Citação.

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 00603/2018-4
PROCESSO: 04108/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEDEU - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO DE LINHARES
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: LUIZ FERNANDO LORENZONI
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 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

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
www.tce.es.gov.br

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 00604/2018-9
PROCESSO: 04109/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS DE LINHARES
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: MARCIO PIMENTEL MACHADO
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)
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Sr(s). MARCIO PIMENTEL MACHADO, 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
00628/2018-4.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00404/2018-3, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00628/2018-4 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 direi-

to 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.

pírito 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). ANA MARIA PARAISO DALVI, 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
00629/2018-9.

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

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00405/2018-8, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00629/2018-9, juntamente com o Termo de Citação.

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).

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);

DECISÃO SEGEX 00605/2018-3
PROCESSO: 04106/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: GAPRE - GABINETE DO PREFEITO DE LINHARES
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: ANA MARIA PARAISO DALVI
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 Eswww.tce.es.gov.br

Fica o responsável advertido de que:

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;
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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 00606/2018-8
PROCESSO: 04117/2018-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE LINHARES
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS

RESPONSÁVEL: JOAO CLEBER BIANCHI
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). João Cleber Bianchi, 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
00630/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00406/2018-2, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00630/2018-1, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
www.tce.es.gov.br

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101
do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
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 00607/2018-2
PROCESSO: 04120/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: VALDIR MASSUCATTI
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). VALDIR MASSUCATTI, 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
00622/2018-7.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00411/2018-3, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00622/2018-7, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ain-

da, 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;

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO

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: PMSM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

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 00608/2018-7
PROCESSO: 03977/2018-7
www.tce.es.gov.br

EXERCÍCIO: 2017
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: DANIEL SANTANA BARBOSA
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). DANIEL SANTANA 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 631/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 517/2018, bem como
da Instrução Técnica Inicial 631/2018 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 reQuarta-feira, 7 de novembro de 2018
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alizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;

DECISÃO SEGEX 00609/2018-1
PROCESSO: 04124/2018-5
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: SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE LINHARES

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). João Cleber Bianchi, 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
00632/2018-1.

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: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: JOAO CLEBER BIANCHI

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00407/2018-7, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00632/2018-1, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
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
Coordenador Técnico – Núcleo de
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00610/2018-4
PROCESSO: 04121/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: MARIA OLIMPIA DALVI RAMPINELLI
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). MARIA OLIMPIA DALVI RAMPINELLI, 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 00633/2018-5.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00410/2018-9, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00633/2018-5, 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;

rios. 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 00611/2018-9
PROCESSO: 04281/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
GOVERNADOR LINDENBERG
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: RUBENS JOSE DALFIOR

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 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). RUBENS JOSE DALFIOR, 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
00634/2018-1.

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessá-

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia

www.tce.es.gov.br
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desta Decisão, do Relatório Técnico 00506/2018-5, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00634/2018-1, juntamente com o Termo de Citação.

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.

de justiﬁcativas, bem como os documentos que entender
necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica
Inicial 00635/2018-4.

Fica o responsável advertido de que:

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

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00507/2018-1, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00635/2018-4 juntamente com o Termo de Citação.

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;

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 00612/2018-3
PROCESSO: 04246/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE ALEGRE
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: ERROZENILDA INACIA BARROS GOMES
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). ERROZENILDA INACIA BARROS GOMES, 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
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
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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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 00615/2018-7
PROCESSO: 03727/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMPK - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: AMANDA QUINTA RANGEL
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). AMANDA QUINTA RANGEL, 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 636/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 520/2018, bem como
da Instrução Técnica Inicial 636/2018 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 direiwww.tce.es.gov.br

to 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 00616/2018-1
PROCESSO: 04110/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
AQUICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DE LINHARES
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: FRANCO FIOROT
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
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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). FRANCO FIOROT, 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
00638/2018-8;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00480/2018-4, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00638/2018-8 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;

NHARES

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: BRUNO MARGOTTO MARIANELLI

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 00617/2018-6
PROCESSO: 04122/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMUF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE LI-

www.tce.es.gov.br

RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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). BRUNO MARGOTTO MARIANELLI, 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 00639/2018-2.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00491/2018-2, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00639/2018-2, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainQuarta-feira, 7 de novembro de 2018
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da, 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;

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

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: SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LINHARES

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 00618/2018-1
PROCESSO: 04123/2018-1

EXERCÍCIO: 2017

RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: AMANTINO PEREIRA PAIVA
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).AMANTINO PEREIRA PAIVA, 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
00640/2018-5.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00484/2018-2, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00640/2018-5 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;
www.tce.es.gov.br

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, publiQuarta-feira, 7 de novembro de 2018
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cado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00619/2018-5
PROCESSO: 04112/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SECULTEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE LINHARES
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: IVAN SALVADOR FILHO
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). IVAN SALVADOR 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 Inicial
00641/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00485/2018-7, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00641/2018-1, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimen-

to 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;

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 00621/2018-2
PROCESSO: 04107/2018-1
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: PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE LINHARES

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). NÁDIA LORENZONI MENELLI, 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 00642/2018-4.

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.
www.tce.es.gov.br

RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: NADIA LORENZONI

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00486/2018-1, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00642/2018-4 juntamente com o Termo de Citação.
Quarta-feira, 7 de novembro de 2018
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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 00622/2018-7
PROCESSO: 04113/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEGEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PATRIMONIAL DE LINHARES
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: MARCIO PIMENTEL MACHADO
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). MARCIO PIMENTEL MACHADO, 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
00643/2018-9.

www.tce.es.gov.br

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00487/2018-6, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00643/2018-9 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 prinQuarta-feira, 7 de novembro de 2018
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cípios do devido processo legal, contraditório, ampla de-

inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno

Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o dis-

fesa e publicidade;

deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). JONES DA SILVA DE

posto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribu-

f) A resposta ao termo de citação deverá observar

FREITAS MATTOS, nos termos do art. 157, III do Regi-

nal;

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 00623/2018-1

mento 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 00644/2018-3.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00488/20181, bem como da Instrução Técnica Inicial 00644/20183 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 pros-

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;

PROCESSO: 04116/2018-1

seguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei

f) A resposta ao termo de citação deverá observar

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE

Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);

o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de

ORDENADOR

b) não cabe recurso da decisão que determinar a ci-

acordo com o disposto na Instrução Normativa TC

EXERCÍCIO: 2017

tação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgâni-

35/2015.

ca do TCEES;

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos ne-

c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como

cessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem res-

realizada quando confirmada por recibo assinado por

posta, encaminhe-se os autos ao relator.

UG: SEMUSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE LINHARES
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: JONES DA SILVA DE FREITAS MATTOS

pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsá-

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECI-

vel, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica

DE o Coordenador do Núcleo de Controle Externo de

ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art.

Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do

64, § 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;

Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63,

d) após a citação, as demais comunicações de atos e

inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,

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).

decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
www.tce.es.gov.br
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NOTIFICAÇÃO do resumo dos alertas previstos no art.

responsável acima identiﬁcado NOTIFICADO do ALER-

59, §1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de

TA emitido ao Poder Executivo Municipal de São José

2000, emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do

do Calçado, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei

Espírito Santo, por meio eletrônico, nos termos do ar-

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pe-

tigo 12 da Instrução Normativa TC nº 44, de 20 de março de 2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

lo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 2° Quadrimestre de 2018 do sistema LRFWeb, como

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

PERÍODO: 2° Quadrimestre de 2018

Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)

UNIDADE GESTORA: 066E0700001 - Prefeitura Municipal de São José do Calçado
RESPONSÁVEL: Jose Carlos de Almeida
C.P.F.: 45136386720
Pelo presente Termo de Notiﬁcação Eletrônico, ﬁca o

www.tce.es.gov.br

Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II, 14.952.978,61
§ 1º, do art. 59 da LRF)

Limite Legal de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste
Termo de Notiﬁcação Eletrônico, todas as funcionalidades referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM)

Valor
30.767.445,70
19.126.601,43
62,17
16.614.420,68
15.783.699,64

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, 2 de novembro de 2018.
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