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ATOS DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA
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

Atos da Presidência
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO AUTORIZADO
CONFORME ART.1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR 046/94,
período: Setembro/2018.
Mat.
Nome
Horas
203551 ALEXANDRE RIOS PECHIR
13:22
203610 ANDRÉ GIESTAS FERREIRA
06:00
203539 ANTÔNIO JOSÉ BOLSONI
36:26
202659 DIRCIENE BORGES DOS SANTOS
29:55
203082 FABIOLA DE NORONHA GABRIEL CRUZ
18:46
203068 FERNANDO SCHULTZ LACERDA GUIMARÂES 37:53
203647 JOÃO HENRIQUE RODRIGUES ESTPHAL
12:01
202584 LUIZ EMMANUEL KILL GUERZET
21:07
203030 MAGALI OLIVEIRA FRANÇA
15:11
203552 MAYARA MOREIRA DE ALMEIDA
06:54
203637 MIGUEL BURNIER ULHOA
25:20
202956 OCTAVIO AMARO RIBEIRO DA MOTA JR.
05:33
203595 PAULA RODRIGUES SABRA
09:50
203641 RAFAEL IGNES TRISTÃO
05:10
202971 REJANE MARIA LUCHI DE CARVALHO
31:58
203036 RENATA CRISTINA DE CARVALHO JUNQUEIRA 30:17
203186 RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA
37:39
202576 SILVIO ROBERTO LESSA AMIN
30:00
202577 SOLANGE MARIA DE BARROS MOZELI
24:52
203039 SONIA RODRIGUES SILVA
08:00
202511 TADEU PIMENTEL CITTY
04:44

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO AUTORIZADO
CONFORME ART.1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR
046/94, período: OUTUBRO/2018.
Mat.
Nome
Horas
203551 ALEXANDRE RIOS PECHIR
27:40
203610 ANDRÉ GIESTAS FERREIRA
05:09
203539 ANTÔNIO JOSÉ BOLSONI
22:47
202659 DIRCIENE BORGES DOS SANTOS
41:56
203082 FABIOLA DE NORONHA GABRIEL CRUZ
26:03
203068 FERNANDO SCHULTZ LACERDA GUIMARÂES 42:52
203647 JOÃO HENRIQUE RODRIGUES ESTPHAL
21:39
202584 LUIZ EMMANUEL KILL GUERZET
43:56
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203030
203637
202956
203595
203035
203641
202971
203036
203186
202576
202577
203039
202511

MAGALI OLIVEIRA FRANÇA
MIGUEL BURNIER ULHOA
OCTAVIO AMARO RIBEIRO DA MOTA JR.
PAULA RODRIGUES SABRA
PAULO SÉRGIO LUCHI DE CARVALHO
RAFAEL IGNES TRISTÃO
REJANE MARIA LUCHI DE CARVALHO
RENATA CRISTINA DE CARVALHO JUNQUEIRA
RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA
SILVIO ROBERTO LESSA AMIN
SOLANGE MARIA DE BARROS MOZELI
SONIA RODRIGUES SILVA
TADEU PIMENTEL CITTY

37:23
29:28
12:32
21:40
30:21
19:54
39:00
35:14
25:13
41:59
13:08
44:00
02:30

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 8642/2018-4
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, torna público que
nos autos do Processo TC nº 8642/2018-4, RATIFICOU a
contratação da empresa Capacity Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda, referente à inscrição de servidores
em evento de capacitação e aperfeiçoamento intitulado ‘Previdência dos Servidores Públicos Reforma Previdenciária (PEC 287/2016’’, no valor total de R$ 8.070,00
(oito mil e setenta reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei
8.666/93.
Vitória/ES, 12 de novembro de 2018.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente – em Exercício da Presidência
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018
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ATOS DO PLENÁRIO

PLENÁRIO

Atos do Plenário
DECISÃO PLENÁRIA N 16, DE 13 DE NOVEMBRO DE
2018

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

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Aprova Projeto de Lei TC nº 02/2018, que dispõe sobre pagamento de abono pecuniário aos servidores do
Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo – TCEES.
CONSIDERANDO a competência conferida a este Tribunal de Contas, para encaminhar à Assembleia Legislativa
projeto de lei sobre a organização, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de sua
Secretaria e a fixação da respectiva remuneração dos
seus servidores nos termos do artigo 2º, inciso VI da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012;
CONSIDERANDO a busca constante pela valorização do
servidor público, em especial, dos servidores desta Casa,
cujo esforço e dedicação incondicional ao serviço público têm permitido a esta Corte atingir suas metas de eficiência e efetividade no exercício do controle externo, em
benefício de toda a sociedade capixaba;
CONSIDERANDO o resultado alcançado por este Tribunal
a partir da adoção de medidas de gestão, acompanhamento e controle de sua execução orçamentária, aliado
à redução e melhor qualificação do gasto público, além
da sensível melhora no desempenho da arrecadação estadual, o que permite avançar na valorização do servidor
público desta Casa, sem, entretanto, comprometer os limites de gastos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, à unanimidade, em sua 40ª Sessão Ordinária, realizada em 13 de novembro de 2018, aprovar o
Projeto de Lei nº 02/2018 desta Corte, que dispõe sobre a concessão de abono pecuniário aos servidores ativos, inativos e pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no mês de dezembro de 2018, em
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parcela única, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não integrando os vencimentos para efeito de
concessão de vantagens pessoais e de fixação de proventos, esclarecendo que as despesas correntes para a execução do presente projeto de lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, sendo suplementadas
quando necessário, estando em consonância com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (Lei 10.700/2017), com a
Lei Orçamentária Anual (Lei 10.784/2017) e adequada
à capacidade orçamentária financeira projetada para o
Plano Plurianual –2016/2019 (Lei 10.489/2016).
Presentes à sessão plenária da apreciação os senhores
conselheiros Domingos Augusto Taufner, vice-presidente
no exercício da presidência, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, corregedor, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e a conselheira em substituição
Márcia Jaccoud Freitas.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro vice-presidente no
exercício da presidência
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro corregedor
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério
Público junto a este Tribunal
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018
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Atos dos Relatores

RELATORES

Decisão Monocrática 01789/2018-5
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;

Processos: 02986/2013-3, 00370/2013-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2012
UG: PME - Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: ELIAS DAL COL
CONTROLE EXTERNO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DE PREFEITO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA – EXERCÍCIO DE 2012 – JULGAMENTO PELO PODER
LEGISLATIVO LOCAL – ARQUIVAMENTO.
I

RELATÓRIO		

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;

Tratam os autos de prestação de contas anual da prefeitura de Ecoporanga referente ao exercício de 2012, sob
a responsabilidade do senhor Elias Dal’Col e no qual este
Tribunal emitiu o Parecer Prévio TC 054/2014– Plenário,
recomendando ao Legislativo local a aprovação das contas do responsável.

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.

Tendo sido promovido o julgamento de caráter político e
a remessa da documentação comprobatória junto ao Tribunal de Contas com a constatação do atendimento às
normas do disposto no art. 79, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 e art. 131 do Regimento Interno do TCEES aprovado pela Resolução TC 261 de
4 de junho de 2013, o Ministério Púbico de Contas por
meio do Parecer 05477/2018-1 se pronunciou pelo arquivamento do feito, nos seguintes termos:

Trata-se de Prestação de Contas Anual do Chefe do Poder Executivo Municipal de Ecoporanga, relativa ao exercício financeiro de 2012, apreciada pelo Tribunal de Contas na sessão plenária realizada em 24/06/2014, na qual
foi emitido o Parecer Prévio TC-054/2014[1] recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação da Prestação de Contas apresentada por Elias Dal’Col.
Após o trâmite do processo visando o julgamento pela
Câmara Municipal das contas prestadas pelo Prefeito, retornam os autos a este Ministério Público de Contas para fins de manifestação acerca da legalidade dos procedimentos, nos termos do § 1º do art. 131 do Regimento
Interno do TCE/ES.
Pois bem.
A Constituição Federal prevê a estruturação de abrangente sistema de controle, interno e externo, visando assegurar a lisura na aplicação dos recursos e o bom desempenho do Governo na execução de suas ações, atribuindo-se exclusivamente à Câmara Municipal a prerrogativa para julgar as contas do Chefe do Poder Executivo
Municipal.
Segundo assevera CASTRO[2], “o julgamento é do Legislativo, porque o Parlamento pode acolher ou desprezar a
opinião do Tribunal de Contas, porque fala em nome dos
contribuintes e do povo, que são os donos do negócio”.

[...]

Infere-se que a Comissão de Finanças e Orçamento procedeu à apreciação das contas anual do executivo expedindo-se o competente parecer com pronunciamento conclusivo (Parecer nº. 026/2017) pela aprovação das
contas, em obediência ao § 1º do artigo 166 da Constituição Federal, aplicável, no que couber, às contas do Prefeito Municipal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no
uso de suas atribuições institucionais, com fulcro no art.
130 da Constituição Federal c/c art. 3º, inciso II, da LC n.
451/2008, manifesta-se nos seguintes termos.

Infere-se que o julgamento das contas da Prefeitura de
Ecoporanga, referente ao exercício de 2012, ocorreu na
13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Décima Quinta Legislatura realizada no Plenário da Câmara Municipal, em 2 de maio de 2017, conforme ata acostada às fls.

www.tce.es.gov.br
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61-65 (protocolo 5581-2017-2), onde a decisão político-administrativa da Câmara coincidiu com a conclusão
do Tribunal de Contas, no sentido de aprovar as contas da Prefeitura de Ecoporanga, referente ao exercício
de 2012.
Salienta-se que foi observado o quórum necessário para legitimação do ato de votação das contas, sendo registrada na Ata da 13ª Sessão Ordinária, realizada em 2
de maio de 2017, a presença de todos os 11 (onze) vereadores membros da Casa Legislativa do Município de
Ecoporanga, que aprovaram, por maioria (6 votos favoráveis e 5 votos contrários), o Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/17, que deu origem ao Decreto Legislativo nº. 040/2017 - que referendou o Parecer Prévio TC054/2014 do TCEES.
Posto isto, pugna o Ministério Público de Contas pelo arquivamento do feito, nos termos do art. 131, § 1º, I, da
RITCEES.
Com fulcro no inciso III[3] do art. 41 da Lei n. 8.625/93,
bem como no parágrafo único[4] do art. 53 da Lei Complementar nº 621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao
direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
[...]
II

FUNDAMENTOS

Considerando o exposto pelo Parquet de Contas, verifico
que foi atendido o rito previsto no art. 131, do Regimento Interno desta Casa, a saber:
Art. 131. O Presidente da Câmara Municipal, depois de
concluído o julgamento das contas prestadas pelo Prefeito, remeterá ao Tribunal, no prazo de trinta dias, cópia
do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos Vereadores presentes e o
resultado numérico da votação, a qual será juntada aos
autos por determinação do Relator, com posterior encaminhamento do processo ao Ministério Público junto ao
Tribunal.

§ 1º O Ministério Público junto ao Tribunal analisará a
documentação a que se refere o caput, no prazo de trinta dias, e adotará, dentre outras, as seguintes providências:
I - encaminhará o processo ao Relator, para fins de arquivamento dos autos, mediante despacho, caso a deliberação da Câmara Municipal observe a legislação aplicável;
II - comunicará ao Relator, se for o caso, a inobservância
da legislação aplicável ao julgamento das contas, hipótese em que proporá ao colegiado competente dar ciência ao Ministério Público Estadual para os fins de direito.
§ 2º Caso não haja manifestação da Câmara Municipal
no prazo previsto na lei orgânica municipal ou no seu regimento interno, a secretaria do colegiado competente
certificará no processo o ocorrido, encaminhando os autos ao Relator para os fins de direito.
III
DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 131, § 1º, I, do RITCEES, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do feito.
Antes do derradeiro arquivamento, PUBLIQUE-SE esta
decisão.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
Processo: 06378/2018-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: FABRICIO PETRI
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – NOTIFICAÇÃO – 45
(QUARENTA E CINCO) DIAS – CIÊNCIA AO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO.
www.tce.es.gov.br

Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela
Prefeitura Municipal de Anchieta, em cumprimento ao
disposto no Acórdão TC 00101/2018-1– 1ª Câmara, do
Processo TC 09237/2017-6.
Insta frisar que o gestor por meio da resposta de Comunicação 00587/20185-9 (evento 02) encaminhou informação de que o Decreto 115, de 22 de fevereiro de 2018
designou os membros para compor a Comissão de Tomada de Contas, referente à ausência de recolhimento
previdenciário ao INSS.
De fato, se antecipou à obrigatoriedade de cumprimento, pois no Processo TC 09237/2017-6, a Certidão de
Trânsito em Julgado 966/2018-8, da referida decisão colegiada é de 25/07/2018, tendo o responsável sido notificado para cumprimento do disposto em 31/07/2018,
nos termos do Termo de Notificação 813/2018-3 e da
Certidão 3834/2018-5.
Assim, referido prazo para conclusão e remessa a esta Corte de Contas da Tomada de Contas venceu em
28/05/2018 (evento 07), conforme as disposições do art.
14 da Instrução Normativa TC nº 32, de 04 de novembro
de 2014.
Ocorre que, por meio da Resposta de Comunicação
00587/2018-9 (evento 02 e 04) o Prefeito Municipal, senhor Fabrício Petri, veio aos autos pugnando pela prorrogação de prazo de 90 (noventa) dias, para cumprimento das exigências, tendo em vista que a Comissão estaria
aguardando um relatório da Receita Federal para verificação dos fatos.
Em razão disso, decidi, por meio da Decisão Monocrática
01356/2018-1 (evento 08) deferir o pedido de prorrogação por mais 90 (noventa) dias a contar do término concedido (28/05/2018). Referida prorrogação venceu em
27/08/2018 (evento 18).
Observo que, entre o pedido de prorrogação, sua concessão, a notificação do requerente (em 21/08/2018) e
o vencimento do prazo que ocorreria em 27/08/2018,
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018
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haveria o prazo de menos de uma semana para cumprimento, o que de fato tornaria a concessão da prorrogação inócua.
Ocorre que, na forma do despacho 46779/2018-9 das
Secretaria Geral das Sessões (evento 18), não foi apresentada qualquer documentação referente à Tomada de
Contas em referência. Desse modo, afim de não configurar prejuízo processual, e em busca da verdade real, concedi prazo de 30 (trinta) dias para apresentação das conclusões decorrentes do processamento da Tomada de
Contas Especial ora em debate. Referido prazo venceu
em 26/10/2018 (evento 29).
No entanto, o prefeito municipal de Anchieta veio novamente aos autos, por meio da petição intercorrente 01878/2018-1 (evento 30) encaminhar as justificativas apresentadas pelo Presidente da Comissão e pleitear
mais 90 (noventa) dias de prazo, nos seguintes termos:
Na qualidade de Presidente da Comissão de Tomada de
Contas Especial instituída pelo Decreto-A Nº 115 de 22
de fevereiro de 2018, que visa esclarecer quem deu causa ao repasse intempestivo das contribuições previdenciárias pela Prefeitura Municipal de Anchieta, em 2016,
ao INSS, venho informar que, muito embora o e. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tenha deferido a dilação do prazo anteriormente concedido por mais
30 (trinta) dias IMPRORROGÁVEIS (Decisão Monocrática
n. 01495/2018-2, Processo n. TC 6378/2018-1), requeiro
a reconsideração de tal decisão conforme as razões expostas a seguir:
A Comissão, após oitiva de servidores, colheita de informações junto à Prefeitura, bem como análise dos documentos constantes nos autos de n. 023170/2017, solicitou junto à Secretaria de Fazenda, através do despacho
de fls. 86, a elaboração dos cálculos para ressarcimento
aos cofres públicos pelo agente causador do dano nos
moldes da IN TC 32/2014, já que é o setor competente
para fazê-lo.
No entanto, conforme se depreende dos despachos de

fls. 90, 237 e 242, todos da Secretaria de Fazenda, na
pessoa da Sra. Araceli Zorzaneli (gerente operacional de
contabilidade), foi necessária a requisição de informações junto ao INSS para os cálculos; o que não foi atendido até o presente momento, apesar das reiteradas tentativas.
Em 19 de outubro, a Gerente de Contabilidade, então,
informou aos autos, às fls. 242, que em visita pessoal no
órgão foi advertida verbalmente que “só é possível atender o solicitado após a consolidação do parcelamento”
tornando inviável a elaboração dos cálculos no que tange às parcelas vincendas e necessária a retificação do relatório final pela Comissão; pelo que requer a reconsideração da r. decisão do r. TCEES quanto à improrrogabilidade do prazo e solicita sua dilação por mais 90 (noventa) dias, conforme autoriza o art. 2º da IN TC 32/204.
Ademais, ao gestor público municipal à época não foi
oportunizada a ampla defesa e o contraditório, o motivo pelo qual esta Comissão entendeu por notifica-lo com
esta finalidade; o que demandará a prorrogação do prazo ora requerido.
Por fim, colaciona à presente, cópia dos trabalhos até
então realizados e dos documentos supracitados, sempre com vistas a imprimir celeridade, cooperação e respeito aos Princípios Constitucionais do Contraditório e
da Ampla Defesa.
Sendo assim, ante aos fatos narrados no requerimento e tendo em vista que o que se busca é uma melhor
instrução do processo, sempre em busca da verdade real, em caráter excepcional, reconsidero o posicionamento contido na Decisão Monocrática 01495/018-2 de que
não seria mais admitida prorrogação de prazo nos presentes autos e entendo não haver prejuízo processual na
concessão de novo prazo para a conclusão da Tomada
de Contas Especial, em razão das justificativas apresentadas.
Contudo, por entender suficiente, tendo em vista o prazo já concedido ao Município para apresentar a concluwww.tce.es.gov.br

são da Tomada de Contas Especial, concedo 45 (quarenta e cinco) dias para apresentação das conclusões decorrentes do processamento da Tomada de Contas Especial
ora em debate, sob os registros de que, em estrita obediência ao art. 14, da Instrução Normativa n° 032/2014,
não será admitida nova prorrogação de prazo.
Nestes termos, DECIDO NOTIFICAR o Prefeito Municipal
de Anchieta, para encaminhar a conclusão provenientes
do processo de Tomada de Contas Especial a este Tribunal em até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento da consequente notificação.
Ressalto que o não atendimento desta determinação implicará a aplicação de multa, conforme disposto no art.
16 da Instrução Normativa TC 32/2014, com respaldo na
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Notifique-se o responsável e dê-se ciência ao Órgão de
Controle Interno do Município de Anchieta/ES.
Por fim, determino que a Secretaria Geral das Sessões
acompanhe o cumprimento do prazo, restituindo os autos à conclusão do Relator.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
Decisão em Protocolo 00474/2018-9
Protocolo(s): 16329/2018-2
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 09/11/2018 12:47
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Interessado(s): LUCAS PEREIRA SCARAMUSSA
Trata o presente expediente de requerimento de cópia
do Processo TC 2189/2015-1 formulado pelo advogado
LUCAS PEREIRA SCARAMUSSA, OAB/ES 21.876.
Neste contexto, com fundamento no artigo 268 § 2º do
Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de cópia do processo em referência, cujas despesas
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018
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deverão ser suportadas pelo Interessado, na forma do
art. 268 do mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário
Oficial Eletrônico de Contas Santo a fim de cientificar o
Interessado, que deverá comparecer junto ao Núcleo de
Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia
desta Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos autos para cópia, na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente
expediente ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do Processo TC 2189/2015-1, devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em, 9 de novembro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01810/2018-1

LIATE BARRETO
Procuradores: MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES),
ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), LUIZ
HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO (OAB: 6821-ES), LUIZ
HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ: 24.804.994/0001-67), DAIANE MARIA LOPES DA SILVA (OAB: 24770-ES), FERNANDA VARELA SERPA (OAB: 20259-ES), IZABELA VASCONCELOS GRASSI (OAB: 22421-ES), LUIZ ALFREDO DE SOUZA E
MELLO (OAB: 5708-ES), ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES
(OAB: 14613-ES), ANDERSON SANT ANA PEDRA (OAB:
9712-ES), TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA
(OAB: 16120-ES), BRINY ROCHA (OAB: 29039-ES), CECILIA CHAVES BARBOZA DA SILVA (OAB: 20641-ES),
HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO (OAB: 15728-ES),
LEANDRO JOSE DONATO

Processos: 00353/2016-3, 01880/2017-4

SARNAGLIA (OAB: 18810-ES), RODRIGO CONHOLATO SILVEIRA (OAB: 13397-ES),

Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida

MATHEUS FERREIRA E SILVA (OAB: 27345-ES)

UG: CMVV - Câmara Municipal de Vila Velha

CONTROLE EXTERNO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
CONVERTIDA – CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA –
DILIGÊNCIA PRÉVIA AO JULGAMENTO – NOTIFICAÇÃO –
PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 10 (DEZ) DIAS.

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: MARCOS ANTONIO RODRIGUES, JOSE DE
OLIVEIRA CAMILLO, IVAN
CARLINI, JOSUE CARLOS BARRETO, CARLOS ROBERTO
GRACIOTTI, LINDA MARIA
MORAIS, CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS,
FRANZ SCHUBERT SATHLER
ALVES AMBROSIO, MARCELO AGOSTINI BARROSO, HELIOSANDRO MATTOS SILVA, NELSON LUIZ NUNES DE FARIA, REGINALDO LOUREIRO PEREIRA, JOAO ARTEM, ROBSON RODRIGUES BATISTA, JOEL RANGEL PINTO JUNIOR,
ROGERIO CARDOSO SILVEIRA, JONIMAR SANTOS OLIVEIRA, LOURENCO DELAZARI NETO, AGAPE ASSESSORIA
E CONSULTORIA LTDA - EPP, ELIZETE VALIATI MOREIRA
BARRETO, RENAN CARLOS VALIATI BARRETO, RAFAEL VA-

Trata-se de tomada de contas especial desmembrada de
auditoria realizada na Câmara Municipal de Vila Velha
referente ao exercício de 2008 e que tem por escopo a
análise da regularidade dos procedimentos contábeis e
financeiros, examinando aqueles relativos às licitações,
Dispensas e Inexigibilidades, Pessoal (Contratações Temporárias), Remuneração de Agentes Políticos, Repasses
Previdenciários, Aspectos da LRF (art.42), Inclusões do
Plenário e demais procedimentos relativos à gestão de
recursos públicos.
Tendo sido encerrada a instrução processual com a prolação da Instrução Técnica Conclusiva 3946/2018-6, a
SecexMeios alertou para a necessidade de saneamento
www.tce.es.gov.br

do feito antes de levá-lo a julgamento pelo Plenário, em
função de algumas peças contestatórias terem sido subscritas por advogados sem a devida apresentação do respectivo instrumento procuratório.
Tal situação foi identificada em relação às defesas dos
senhores Carlos Roberto Graciotti, Linda Maria Moraes,
Marcelo Agostini Barroso, Reginaldo Loureiro Pereira e
Robson Rodrigues Batista.
Por isso, a SecexMeios sugeriu que fossem notificados os
referidos agentes para juntada de procuração outorgada
aos signatários das peças de defesa apresentadas em seu
favor, nos seguintes termos:
[...]
2. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS SANEADORAS
Antes de se adentrar na análise conclusiva da matéria,
cumpre destacar a necessidade de se adotarem medidas
saneadoras do processo para que seu julgamento seja levado a efeito indene de vícios formais.
2.1 Ausência de Procuração
Verificou-se, no exame dos autos, que as peças contestatórias apresentadas por advogados em nome de Carlos
Roberto Graciotti (páginas 144/176 do evento 36), Linda Maria Moraes (páginas 75/82 do evento 35), Marcelo Agostini Barroso (páginas 181/213 do evento 35), Reginaldo Loureiro Pereira (páginas 38/71 do evento 36) e
Robson Rodrigues Batista (páginas 111/143 do evento
36) não contam com procurações dos demandados devidamente outorgadas aos signatários das defesas carreadas ao processo.
Ressalte-se que o instrumento procuratório é necessário
à atuação não só de advogado, mas de todo aquele que
queira atuar como procurador em processos de competência desta Corte, conforme estatuído no caput do artigo 53 da LC 621/2012, bem como no artigo 292, caput e
§ 1º, do Regimento Interno do TCEES (aprovado pela Resolução TC 261/2013), in verbis:
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018
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Lei Orgânica do TCEES
Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído.
[...]
Regimento Interno - TCEES
Art. 292. As partes podem praticar os atos processuais
diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído, ainda que não seja advogado.
§ 1º A atuação de procurador no processo somente se
dará com a juntada do instrumento de mandato, pressuposto essencial para sua atuação nos termos dos poderes a ele conferidos. [g. n.].
Por seu turno, o § 2º do art. 292 do Regimento Interno
deste Tribunal dispõe sobre o procedimento a ser adotado em caso de constatação de vício de representação,
conforme disposição reproduzida a seguir:
Art. 292. [Omissis].
[...]
§ 2º Constatado vício na representação da parte, o Relator fixará prazo de dez dias para que o responsável
ou o interessado promova a regularização, sob pena de
serem tidos como inexistentes os atos praticados pelo
procurador, hipótese em que o Relator determinará o
desentranhamento e a restituição das peças.
Contudo, tendo em vista se tratar de feito autuado no
ano de 2016 (referente a fatos ocorridos no exercício de
2008) e visando imprimir uma maior celeridade processual, informa-se que os argumentos expendidos pelas
defesas foram aproveitados para a análise técnica aqui
levada a efeito, de forma que a ausência de procuração
não importa, neste momento, em prejuízos aos defendentes.
De qualquer sorte, tendo em vista o comando regimental supramencionado, sugere-se que, antes do julga-

mento do feito por parte do Colegiado desta Corte, seja
procedida a NOTIFICAÇÃO dos Srs. Carlos Roberto Graciotti, Linda Maria Moraes, Marcelo Agostini Barroso,
Reginaldo Loureiro Pereira e Robson Rodrigues Batista
para que, no prazo de 10 dias (art. 292, § 2º, da Res. TC
261/2013), promovam a juntada do instrumento procuratório outorgado aos signatários das peças de defesa,
visando permitir a atuação regular de seus patronos, Dr.
Esdras Elioenai Pedro Pires (OAB/ES 14.613) e Dr. Marcelo Souza Nunes (OAB/ES 5.277), em eventuais etapas
processuais futuras junto à esta Corte (sustentação oral
em sessão de julgamento, recursos, dentre outras).
Na oportunidade, registra-se que a peça contestatória
do Sr. Heliossandro Mattos Silva (págs. 73/110 do evento 36) se encontra assinada por advogado que não consta do rol de causídicos elencados na procuração firmada pelo referido responsável legal, conforme instrumento acostado junto ao evento 59 dos autos. Observa-se,
ainda, a existência de requerimento firmado pelo Dr. Luiz
Henrique Antunes Alochio em nome do Sr. Heliossandro
(página 181 do evento 36), igualmente desprovido de
procuração.
Nesse sentido, tendo em vista que nenhum substabelecimento fora localizado nos autos conferindo poderes
ao Dr. Marcelo Souza Nunes (signatário da peça de defesa acostada junto às páginas 73/110 do evento 36) para
representar o Sr. Heliossandro Mattos Silva, sugere-se,
igualmente, a notificação do responsável legal para regularizar a presente situação, informando qual advogado de fato o representa, deixando-se assentado, desde
já, que os argumentos colacionados na peça de defesa
do referido agente serão aproveitados na análise das irregularidades a ele atribuídas.
[...]
Seguindo a tramitação regimental, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas reforçou o entendimento pela necessidade de apresentação das procurações,
pronunciando-se nos termos da Manifestação do MPC
www.tce.es.gov.br

334/2018-1:
[...]
A priori, verifica-se pendente questão preliminar a ser
dirimida, por se referir a vício processual – capacidade
postulatória – dos advogados Esdra Elioenai Pedro Pires[2], Marcelo Souza Nunes[3] e Henrique Perpétuo
Campos[4], uma vez que não consta nos autos os instrumentos procuratórios nas justificativas apresentadas
em nome de Carlos Roberto Graciotii, Linda Maria Moraes, Marcelo Agostini Barroso, Reginaldo Loureiro Pereira,
Robson Rodrigues Batista e Heliossandro Mattos Silva.
Ressalta-se que a unidade técnica analisou o mérito das
irregularidades sem oportunizar aos responsáveis a regularização de suas representações sob o argumento de
que o processo se encontra dentre aqueles com prioridade de julgamento.
Não há como um normativo interno[5] que prioriza julgamentos perante esse Tribunal atravessar as normas do
Código de Processo Civil de da Constituição da República.
Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da
ampla defesa e em obediência ao disposto no §2° do art.
292 do RITCEES[6], tem-se proporcionado à parte prazo para ratificação dos termos da defesa ou apresentação de instrumento procuratório com a finalidade de sanar a omissão.
A análise a priori das razões de defesa, mormente quando imputado dano à parte, sem a regular representação
processual representa nulidade juris et de jure, motivo
pelo qual não é possível proceder à marcha processual
sem essa providência.
Tal providência se faz indispensável para evitar a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa,
com grave prejuízo para o responsável e para o interesse público.
Posto isso, o Ministério Público de Contas pugna que seja determinada a notificação de Carlos Roberto GracioQuarta-feira, 14 de novembro de 2018
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tii, Linda Maria Moraes, Marcelo Agostini Barroso, Reginaldo Loureiro Pereira, Robson Rodrigues Batista e Heliossandro Mattos Silva para, no prazo de 10 (dez) dias,
ratificar os termos da defesa ou apresentar instrumento
procuratório, sob pena de aplicação do § 2° do art. 292
do RITCEES.
Após, requer nova vista para derradeira manifestação.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993[7], bem como no parágrafo único do art. 53
da LC n. 621/2012[8], reserva-se, ainda, este Parquet ao
direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
[...]
Sendo assim, encampo o entendimento técnico e ministerial e DECIDO NOTIFICAR os senhores Carlos Roberto
Graciotti, Linda Maria Moraes, Marcelo Agostini Barroso, Reginaldo Loureiro Pereira e Robson Rodrigues Batista e o senhor Heliossandro Mattos Silva, para que no
prazo de 10 (dez) dias, ratifique os termos da defesa ou
apresente instrumento procuratório, sob pena de serem
tidos por inexistentes os atos de defesa praticados nestes autos, nos termos do art. 292, § 2º, da Resolução TC
261, de 04 de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas).
Determino, ainda, que seja publicada esta decisão, encaminhando-se os autos à Secretaria Geral das Sessões para aguardar o decurso do prazo fixado.
Encerrado o prazo assinado, com ou sem a apresentação
de documentos pelos notificados, solicito que o feito seja remetido ao Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas para emissão do competente parecer ministerial.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator

Decisão Monocrática 01809/2018-9
Processo: 06928/2016-2
Classificação: Tomada de Contas Especial Convertida
Exercício: 2010
UG: CMVV - Câmara Municipal de Vila Velha
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: IVAN CARLINI, HELIOSANDRO MATTOS SILVA, REGINALDO LOUREIRO PEREIRA, JOAO ARTEM, ROBSON RODRIGUES BATISTA, ROGERIO CARDOSO SILVEIRA, JONIMAR SANTOS OLIVEIRA, ALMIR NERES DE SOUZA, ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA, ANTONIO MARCOS DE FREITAS, ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, BELARMINO NUNES FILHO, JOAO BATISTA GAGNO INTRA, JOSE RICARDO RANGEL PEYROTON, OZIAS NUNES PEREIRA,
TENORIO MIGUEL MERLO, VALDIR NEITZEL, VALTER RITO
ROCON, WANDERSON PIRES, ELSO LUIZ NIEIRO
Procuradores: JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES),
MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), PABLO COSTA FERREIRA (OAB: 15468-ES), RODRIGO FARDIN (OAB:
18985-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079ES), SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB:
3462-ES), VITOR RIZZO MENECHINI (OAB: 10918-ES),
AMANDA LUPPI FAVORETTI (OAB: 6310E-ES), BRINY ROCHA (OAB: 29039-ES), CECILIA CHAVES BARBOZA DA SILVA (OAB: 20641-ES), HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO (OAB: 15728-ES), LEANDRO JOSE
DONATO SARNAGLIA (OAB: 18810-ES), RODRIGO CONHOLATO SILVEIRA (OAB: 13397- ES), ELISANGELA CARVALHO FERREIRA (OAB: 6417E-ES), CAROLINE ZAMBON
MORAES (OAB: 6296E-ES, OAB: 30672-ES), JAMILLY PACHECO MOREIRA FAVATO (OAB: 26122-ES), NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO (OAB: 23765-ES), PAULA
AMANTI CERDEIRA (OAB: 23763-ES), MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS (OAB: 19064-ES), THIAGO CARVALHO
DE OLIVEIRA (OAB: 11587-ES), RENAN SALES VANDERLEI
(OAB: 15452-ES), DANIEL LOUREIRO LIMA (OAB: 10253www.tce.es.gov.br

ES, OAB: 27485-PR), LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO
(OAB: 5708-ES), GILBERTO ALVARES DOS SANTOS, Leonardo Bittencourt Ronconi, Leonardo C. do Amaral, LORENA ZUCATELLI DOS SANTOS, PABLO DE ANDRADE RODRIGUES (OAB:10300-ES), PRISCILA CANDIDO BONADIMAN, VINICIUS FREGONAZZI TAVARES, ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), VITOR LOMBA SANT ANNA (OAB: 14718-ES), LEONARDO CUNHA DO
AMARAL (OAB: 17946-ES)
Ref.: Processo TC 6928/2016-2
CONTROLE EXTERNO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
CONVERTIDA – CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA –
DILIGÊNCIA PRÉVIA AO JULGAMENTO – NOTIFICAÇÃO –
PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 10 (DEZ) DIAS.
Trata-se de tomada de contas especial desmembrada de
auditoria realizada na Câmara Municipal de Vila Velha
referente ao exercício de 2010 e que tem por escopo a
análise da utilização de verba de gabinete pelos vereadores da casa sob a forma de suprimento de fundos.
Tendo sido encerrada a instrução processual com a prolação da Instrução Técnica Conclusiva 4483/2018-5, a
SecexMeios alertou para a necessidade de saneamento
do feito antes de levá-lo a julgamento pelo Plenário, em
função de algumas peças contestatórias terem sido subscritas por advogados sem a devida apresentação do respectivo instrumento procuratório.
Tal situação foi identificada em relação às defesas dos senhores Almir Neres de Souza, Reginaldo Loureiro Pereira, Robson Rodrigues Batista e Valter Rito Rocon.
Por isso, a SecexMeios sugeriu que fossem notificados os
referidos agentes para juntada de procuração outorgada
aos signatários das peças de defesa apresentadas em seu
favor, nos seguintes termos:
[...]
2. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS SANEADORAS
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018

9

ATOS DOS RELATORES

Antes de se adentrar na análise conclusiva da matéria,
cumpre destacar a necessidade de se adotarem medidas
saneadoras do processo para que seu julgamento seja levado a efeito indene de vícios formais.
2.1 Ausência de Procuração
Verificou-se, no exame dos autos, que as peças contestatórias apresentadas por advogados em nome de Almir
Neres de Souza (evento 238), Reginaldo Loureiro Pereira (evento 269), Robson Rodrigues Batista (evento 274)
e Valter Rito Rocon (evento 265) não contam com procurações dos responsáveis legais devidamente outorgadas aos signatários das defesas carreadas ao processo.
Ressalte-se que o instrumento procuratório é necessário
à atuação não só de advogado, mas de todo aquele que
queira atuar como procurador em processos de competência desta Corte, conforme estatuído no caput do artigo 53 da LC 621/2012, bem como no artigo 292, caput e
§ 1º, do Regimento Interno do TCEES (aprovado pela Resolução TC 261/2013), in verbis:
Art. 53. São partes no processo o responsável e o interessado, que poderão praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído.
[...]
Art. 292. As partes podem praticar os atos processuais
diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído, ainda que não seja advogado.
§ 1º A atuação de procurador no processo somente se
dará com a juntada do instrumento de mandato, pressuposto essencial para sua atuação nos termos dos poderes a ele conferidos. [g. n.].
Por seu turno, o § 2º do art. 292 do Regimento Interno
deste Tribunal dispõe sobre o procedimento a ser adotado em caso de constatação de vício de representação,
conforme disposição reproduzida a seguir:
Art. 292. [Omissis].

[...]
§ 2º Constatado vício na representação da parte, o Relator fixará prazo de dez dias para que o responsável
ou o interessado promova a regularização, sob pena de
serem tidos como inexistentes os atos praticados pelo
procurador, hipótese em que o Relator determinará o
desentranhamento e a restituição das peças.
Contudo, tendo em vista se tratar de feito autuado no
ano de 2016 (referente a fatos ocorridos no exercício de
2010) e visando imprimir uma maior celeridade processual, informa-se que os argumentos expendidos pelas
defesas foram aproveitados para a análise técnica aqui
levada a efeito, de forma que a ausência de procuração
não importa, neste momento, em prejuízos aos defendentes.
De qualquer sorte, tendo em vista o comando regimental supramencionado, sugere-se que, antes do julgamento do feito por parte do Colegiado desta Corte, seja
procedida a NOTIFICAÇÃO dos Srs. Almir Neres de Souza, Reginaldo Loureiro Pereira, Robson Rodrigues Batista e Valter Rito Rocon para que, no prazo de 10 dias (art.
292, § 2º, da Res. TC 261/2013), promovam a juntada do
instrumento procuratório outorgado aos signatários das
peças de defesa (eventos 238, 269, 274 e 265 dos autos,
respectivamente), visando permitir a atuação regular de
seus patronos, Dr. Henrique Perpétuo Campos (OAB/ES
11.711) e Dr. Josedy Simões Nunes (OAB/ES 5.277), em
eventuais etapas processuais futuras (sustentação oral
em sessão de julgamento, recursos, dentre outras).
[...]
Seguindo a tramitação regimental, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas reforçou o entendimento pela necessidade de apresentação das procurações,
pronunciando-se nos termos da Manifestação do MPC
330/2018‑3:
[...]
A priori, verifica-se pendente questão preliminar a ser
www.tce.es.gov.br

dirimida, por se referir a vício processual – capacidade
postulatória – dos advogados Josedy Simões Nunes[4] e
Henrique Perpétuo Campos[5], uma vez que não consta
nos autos os instrumentos procuratórios nas justificativas apresentadas em nome de Reginlado Loureiro Pereira, Robson Rodrigues Batista, Valter Rito Rocon e Almir
Neres de Souza.
Ressalta-se que a unidade técnica analisou o mérito das
irregularidades sem oportunizar aos responsáveis a regularização de suas representações sob o argumento de
que o processo se encontra dentre aqueles com prioridade de julgamento.
Não há como um normativo interno[6] que prioriza julgamentos perante esse Tribunal atravessar as normas do
Código de Processo Civil de da Constituição da República.
Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da
ampla defesa e em obediência ao disposto no § 2° do art.
292 do RITCEES[7], tem-se proporcionado à parte prazo para ratificação dos termos da defesa ou apresentação de instrumento procuratório com a finalidade de sanar a omissão.
A análise a priori das razões de defesa, mormente quando imputado dano à parte, sem a regular representação
processual representa nulidade juris et de jure, motivo
pelo qual não é possível proceder à marcha processual
sem essa providência.
Tal providência se faz indispensável para evitar a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa,
com grave prejuízo para o responsável e para o interesse público.
Posto isso, o Ministério Público de Contas pugna que seja determinada a notificação de Josedy Simões Nunes e
Henrique perpétuo Campos para, no prazo de 10 (dez)
dias, ratificar os termos da defesa ou apresentar instrumento procuratório, sob pena de aplicação do § 2° do
art. 292 do RITCEES.
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018
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Após, requer nova vista para derradeira manifestação.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993[8], bem como no parágrafo único do art. 53
da LC n. 621/2012[9], reserva-se, ainda, este Parquet ao
direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento
[...]
Sendo assim, encampo o entendimento técnico e ministerial e DECIDO NOTIFICAR o senhor Almir Neres de
Souza para apresentação do instrumento procuratório
outorgado a Henrique Perpétuo Campos e os senhores
Reginaldo Loureiro Pereira, Robson Rodrigues Batista
e Valter Rito Rocon para apresentação do instrumento
procuratório outorgado a Josedy Simões Nunes, sob pena de serem tidos por inexistentes os atos de defesa praticados nestes autos, nos termos do art. 292, § 2º, da Resolução TC 261, de 04 de junho de 2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas).
Determino, ainda, que seja publicada esta decisão, encaminhando-se os autos à Secretaria Geral das Sessões para aguardar o decurso do prazo fixado.
Encerrado o prazo assinado, com ou sem a apresentação
de documentos pelos notificados, solicito que o feito seja remetido ao Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas para emissão do competente parecer ministerial.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01808/2018-4
Processo: 08973/2018-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE

SERVICOS LTDA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – PEDIDO CAUTELAR – PREGÃO ELETRÔNICO
51-03/2018 – ADMISSIBILIDADE – CONHECIMENTO –
NOTIFICAÇÃO 05 (CINCO) DIAS.
I

RELATÓRIO

ser licitado, repetiu literalmente a “Descrição” acima,
não deixando nenhuma dúvida de que o interesse do
município era de que o serviço de combate e controle
de mosquitos através de aplicação espacial de inseticida,
fosse realizado “ ... COM MOTOS EQUIPADAS COM TERMONEBULIZADOR {FOGJ INTEGRADO com UBV - ultra
baixo volume, .. “.

Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica de direito privado Florestal Coletas e Prestação de
Serviços Ltda EPP, em que alega irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico Registro de Preços n° 5103/2018, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de combate e controle de
mosquitos através de aplicação espacial de inseticida em
vias públicas com motos equipadas com termonebulizador (FOG) integrado com UBV – Ultra Baixo volume, com
fornecimento de todos insumos necessários para execução dos serviços, incluindo condutor para os veículos e
EPI’s, conforme termo de Edital e seus anexos.

(...)

Em síntese, foi alegado o seguinte:

Analisando a documentação da referida empresa a SEMUS/CL emitiu, diferentemente do que aconteceu em
relação às outras 04 (quatro) participantes, o Parecer de
fls.750, nos seguintes termos:

[...]
Por sua Secretaria Municipal de Saúde, atendendo solicitação interna da Subsecretaria de Vigilãncia em Saúde, a
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, abriu
o processo licitatório nº 703811 - SEMUS/SFMS/CL, Sequencial: 76-159/2018, (Processo nº 51-35698/2017),
na modalidade de
Pregão Eletrônico nº 51-03/2018, para registro de preços, tendo por objeto declarado em sua capa “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO MOTO FUMACÊ”, com data para sessão abertura designada inicialmente para o dia 23/01/2018 - 09:00
h, da qual a ora Representante participou.
(...)
O TERMO DE REFERÊNCIA de fls.03/21 do processo, ao
definir o objeto a
www.tce.es.gov.br

5) SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
Essa privilegiada empresa apresentou:
- Atestado de Capacidade Técnica da Vale do Rio Doce,
nestes termos: “ ... vem executando até a presente data os serviços de limpeza de caixas e reservatórios de
água, desinsetização, desratização e controle de pragas
em áreas do Complexo de Tubarão e Grande Vitória ... “
Obs.: O atestado NÃO MENCIONA utilização de motocicleta, nem termonebulizador (FOG) integrado com UBV
....... “, e NÃO MENCIONA quantitativo de horas.
(...)

“l) Analisada a documentação apresentada pela empresa SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA, verifica-se
que a referida empresa apresentou Atestado de Capacidade Técnica pela pessoa jurídica Companhia Vale do Rio
Doce - VALE, no entanto não foi possível identifi,car se o
serviço prestado atende o percentual mínimo exigido na
alínea “c” do inc.W do subitem 11.1 do edital.”
Sendo assim, solicitamos que a licitante apresente documento emitido pela Companhia Vale do Rio Doce que
comprove o percentual mínimo de horas exigido.”
V ale destacar que o atestado NÃO MENCIONA “MOTO”, NEM “TERMONEBULIZADOR”, NEM “UBV” E NEM
QUANTITATIVO. MAS, NESTE CASO, E SÓ NESTE CASO,
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018
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A SECRETARIA RESOLVEU SOLICITAR DOCUMENTO PARA
CONFERIR QUANTITATIVO. AS DEMAIS EMPRESAS FORAM SUMARIAMENTE INABILITADAS.

Especificamente para os serviços de pragas e vetores,
DECLARA ainda que, dentro deste escopo, contempla os
serviços de Controle de

Observem o tratamento privilegiado e direcionado para
beneficio indevido e

Valores Alados, mosquitos por termonebulização e/ou
UBV. Para tanto a empresa disponibilizava 02 (dois) técnicos em período integral para atendimento ao contrato
em referência, que perfazia os seguintes quantitativos:

ilegal da empresa.
Veja às fls.752 a correspondência do Pregoeiro à SERDEL:
“Dessa forma, em atendimento ao solicitado pela equipe técnica, fica a referida empresa notificada para
apresentar documento complementar e esclarecedor,
original ou cópia autenticada em cartório, referente
ao Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Companhia Vale do Rio Doce, no qual deverá comprovar a
quantidade de horas de serviço realizados, conforme
proposto na alínea “c.1” do inc.IV do subitem 11.1 do
edital”.
Às fls.753 dos autos consta a resposta da SERDEL:
“Buscaremos junto a VALE a emissão de tal documento,
contudo, caso não sela possível a emissão, por razões
internas da CONTRATANTE, alinharemos a comprovação através de outro documento comprobatório.”
QUEM ESTÁ DECIDINDO COMO DEVE SER O PROCESSO
INTERNO?
Parece claro que é a empresa é que decidiu como seria a forma de prova documental, e não a prefeitura em
questão.
(...)
Às fls.759 dos autos consta um “DOCUMENTO COMPLEMENTAR”:
“DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VALE S/A.
......... DECLARA que a empresa SERDEL celebrou contrato de prestação de serviços técnicos especializados no
controle de pragas e vetores e limpeza de caixas/reservatórios de água em todo o Complexo de Tubarão localizada na Grande Vitória, em confonnidade com o Contrato nº 935204.

- O 1 Técnico na atividade de combate e controle ao mosquito CULEX através de aplicação espacial de inseticida
em vias públicas 8 horas/ dia x
22 dias (média/mês) = 176 x 1 O meses (média declarada em Atestado de
Capacidade Técnica fornecido em 26/03/2010) = 1. 760
horas/mês; e
- O 1 Técnico na atividade de combate e controle ao.
mosquito AEDES AEGYPTI através de aplicação espacial
de inseticida em vias públicas 8 horas/dia x 22 dias (média/mês) = 176 x 1 O meses (média declarada em Atestado de Capacidade Técnica fornecido em 26/03/2010) =
1.760 horas/mês.”
Observem, que surpresa?
A declaração aponta exatamente o quantitativo exigido
pelo edital, APESAR de o contrato firmado com a VALE
não ter sem seu objeto a previsão de quantitativo de
HORAS.
Ou seja, o contrato prevê uma coisa, mas o contratante
atesta outra coisa.
O documento de fls. 7 45 e 7 46 - que é o Anexo do 1 °
Aditivo ao Contrato nº 935204, provam que no OBJETO
do contrato NÃO HÁ FIXAÇÃO DE QUANTITIVO DE HORAS NO CONTRATO.
Os serviços foram contratados por UNIDADES, METROS
QUADRADOS, QUILÔMETRO, QUILOGRAMA e LITRO.
(...)
Repetindo: NÃO MENCIONA “MOTO” E NEM QUANTITATIVO DE HORAS.
www.tce.es.gov.br

É de se perguntar: POR QUÊ o atestado e o contrato não
mencionam MOTOCICLETA?
Simples. Porque o “Regulamento de Trânsito Interno de
Tubarão (onde o serviço teria sido prestado) e Porto Velho”, conforme se pode ver às fls.784/785 dos autos, em
seu Item 3.9 veda:
“3.9 Não será permitido o trânsito de bicicletas, motocicletas e semelhantes nos Complexos, bem como veículos .... “
OU SEJA, O SERVIÇO ATESTADO NÃO FOI REALIZADO
ATRAVÉS DE
MOTOCICLETA, como exigido no objeto licitado. POR
QUÊ o atestado e o contrato não mencionam QUANTITATIVO DE HORAS?
Simples: Porque o objeto do contrato NÃO PREVÊ quantitativo de horas. AÍ VEM A CEREJA DO BOLO.
Analisando esse NOVO documento da referida empresa
a SEMUS/CL emitiu, às fls. 761 o seguinte Parecer:
“1) Analisada a documentação referente a qualificação
técnica apresentada
pela empresa SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA,
verificamos
que os documentos apresentados encontram-se de
acordo com o exigido no inciso IV do subitem 11.1 do
edital.”
MAIOR DIRECIONAMENTO, PARCIALIDADE, FAVORECIMENTO E TRATAMENTO PRIVILEGIADO QUE ISSO É
QUASE IMPOSSÍVEL.
(...)
OU SEJA, honrados Julgadores, para que a SERDEL se tornasse vencedora do certame:
NÃO IMPORTA SE O OBJETO LICITADO É PREVISTO EM
QUANTITATIVO DE HORAS o atestado dela vale, mesmo
que o contrato do
qual resultou não preveja quantitativo de horas, MAS em
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018
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outras unidades de medida.

II

FUNDAMENTAÇÃO

mas relativas à denúncia.

- NÃO IMPORTA SE O OBJETO LICITADO É PREVISTO “LITERALMENTE” PARA UM TIPO DE EQUIPAMENTO ...... o
atestado dela vale, mesmo que NUNCA tenha executado
serviço por equipamento equivalente.

II.1

ADMISSIBILIDADE

Ademais, deve-se igualmente observar os requisitos impostos às denúncias, aplicáveis às representações por
expressa disposição do art. 99, §2º da LC 621/2012. Sendo assim, é imperioso que se atente também para as exigências insculpidas no art. 94 da mesma lei, vejamos:

Ora, qual seria a similaridade entre os objetos do edital e
do atestado apresentado pela SERDEL?
(...)
É EXATAMENTE O CONTRÁRIO O QUE ACONTECEU NESTE CASO, ONDE A PREFEITURA FEZ QUESTÃO DE FLEXIBILIZAR AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS PARA QUE A SERDEL NÃO SÓ APRESENTASSE DOCUMENTO POSTERIORMENTE AO PRAZO PREVISTO NO EDITAL, COMO TAMBÉM ACEITOU COMO VÁLIDOS SERVIÇOS INTEIRAMENTE
DISTINTOS DO OBJETO LICITADO, E AINDA EM QUANTITATIVO DE SERVIÇOS EM UNIDADE NÃO EXISTENTE NO
CONTRATO QUE SERVIU DE SUPORTE PARA O ATESTADO APRESENTADO.
MAS NÃO SÓ. ALÉM DISSO, REALIZOU DILIGÊNCIA QUE
NÃO SERVIU PARA ANÁLISE OU CONFEREÊNCIA DOCUMENTAL DE DADOS APOSTOS NO ATESTADO E NA PRÓPRIA DECLARAÇÃO FORNECIDA PELA VALES/A, ATÉ PORQUE SE O FIZESSE, CHEGARIA À INTRANSPONÍVEL CONCLUSÃO DE QUE NÃO ERAM EQUIVALENTES, MAS SE RESUMIU A UMA “CONVERSA” QUE DUROU 17 MINUTOS
.... E NADA MAIS.

Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente representação, notadamente
os constantes do artigo 99, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei específica.
§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores;
V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

[...]

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;

Por fim, requer, LIMINARMENTE, a suspensão do Procedimento Licitatório ou da Execução do Contrato ou Ata
de Registro de Preços, em que são partes a Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim através de Sua Secretaria Municipal de Saúde e empresa Serdel Serviços
e Conservação Ltda, bem como, no mérito requer a manutenção d

VII - unidades técnicas deste Tribunal;

a suspensão, com a determinação de anulação do contrato e do certame até a superação completa de tais irregularidades e a realização de novo procedimento.

VIII - as equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos
do artigo 37, inciso II desta Lei Complementar;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou da função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as norwww.tce.es.gov.br

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida do regramento afeto às representações em
seus artigos 181 e 182, remetendo-se, ainda, às normas
relativas à denúncia, como transcrevo abaixo:
Art. 181. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do
exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei específica.
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018
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Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao art. 76, § 1º da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;
V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos
termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício do cargo ou de função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia.
Como se vê, a legislação desta Casa elenca o rol de agentes públicos legitimados a representar, rol esse que é
ampliado pelo art. 101 da LC 621/2012 e pela Lei 8.666
de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações) que assim dispõem:
LC 621/2012
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações
e contratos administrativos.
Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Lei de Licitações
Art. 113. [...]

§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos
órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do
disposto neste artigo.
No presente caso, vê-se que a representação é subscrita por licitante, estando, portanto, amparada pelo artigo
101 da LC 621/2012.
Além disso, a petição inicial está redigida com clareza e
apresenta informações sobre o fato (ainda que em sede indiciária) e indica a provável autoria, além de apontar circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo,
por isso, um dos requisitos aplicáveis às denúncias e representações.
Constata-se, ainda, que a representação veio acompanhada de indícios de provas e que a versa sobre matéria afeta à competência desta Corte, estando, portanto,
atendidos os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitida, conheço a presente representação, no exercício da competência monocrática
assegurada de forma subsidiaria pelo art. 94, §2º, da LC
621/2012 e art. 177, §2º, do RITCEES.
Contudo, entendo prudente, antes de analisar o pleito
cautelar, determinar a notificação do Pregoeiro Oficial da
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, do secretário da
secretaria de saúde e do Prefeito Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim, para que tenham ciência da presente Representação e se pronunciem sobre as irregularidades ali
apontadas, na forma do artigo 125, § 3º, da LC 621/2012
e art. 307, § 1º do RITCEES.
III

DECISÃO

Por todo o exposto, em juízo monocrático de admissibilidade, CONHEÇO a presente representação em face
de licitação e antes de apreciar a medida cautelar pleiteada, DETERMINO A NOTIFICAÇÃO do Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, senhor
www.tce.es.gov.br

Odair José Pin e da Secretária Municipal de Saúde, senhora Luciara Botelho Moraes Jorge, para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, nos termos do art.
125, §3º, da LC 621/2012, se manifeste sobre as irregularidades apontadas.
Na oportunidade, decido NOTIFICAR o Prefeito Municipal, Senhor Victor da Silva Coelho, dando-lhe ciência
deste procedimento fiscalizatório em andamento, para
que, no uso de suas atribuições legais, adote as providências que entender necessárias, enquanto Chefe do
Executivo Municipal.
Juntamente com os Termos de Notificação deve ser encaminhada cópia integral da petição inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição
dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do RITCEES desta Corte.
Por fim, dê-se ciência à Comissão de Licitação e ao Prefeito, que havendo confirmação de qualquer irregularidade no Edital de Pregão Presencial em análise, este Tribunal de Contas poderá penalizar os responsáveis com
as sanções de que tratam os arts. 130 e seguintes da LC
621/2012, bem como com a imputação de ressarcimento dos danos que venham a ser comprovados.
Concomitantemente, que seja dada ciência desta decisão ao signatário desta representação, conforme art.
125, § 6º da LC 621/2012.
Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do
pedido cautelar.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018
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Decisão Monocrática 01797/2018-1
Processo: 6080/2015
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ponto Belo
Assunto: Tomada de Contas Especial (Fiscalização Ordinária)
Exercícios: 2013 e 2014
Responsáveis: Edivaldo Rocha Santana, Sérgio Murilo
Moreira Coelho
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial convertida de Fiscalização Ordinária, realizada na
Prefeitura Municipal de Ponto Belo, com fins de apurar
denúncia feita a esta Corte de Contas apresentada pela entidade Sociedade Anônima Portobelense em 28 de
maio de 2014, apontando supostas irregularidades na
gestão do município.
Inicialmente foi elaborado o Relatório de Auditoria
13/2015 (fls. 28/182, com anexos às fls. 183/2375), no
qual foram registrados indícios de irregularidades. Consequentemente, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
ITI 1919/2015 (fls. 2386/2393), sugerindo a conversão
dos autos em Tomada de Contas Especial, bem como a
citação dos responsáveis para que apresentassem as justificativas que entendessem cabíveis. Nesse sentido foram exarados o Voto 2882/2015 (fls. 2396/2403) e a Decisão Preliminar DP - 84/2015.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram razões de defesa, porém por meio da Manifestação Técnica 751/2018, o Núcleo de Normatização da Fiscalização
– NNF verificou a necessidade de saneamento do processo, por meio do envio de cópia do Relatório de Auditoria 3/2015 aos responsáveis Edivaldo Rocha Santana, Sérgio Murilo Moreira Coelho e Adilson Bitti Engelhardt ME., haja vista que estes em suas alegações, em
sede de preliminar, levantaram a ocorrência de cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade do

processo por não lhes ter sido enviada uma cópia do RA-O 13/2015, o que prejudicou sobremaneira o contraditório e a ampla defesa.
Assim, em homenagem aos princípios do contraditório,
da ampla defesa e da cooperação, ratificando o opinamento técnico, decidi por notificar os senhores Edivaldo Rocha Santana, Sérgio Murilo Moreira Coelho e Adilson Bitti Engelhardt ME, enviando-lhes cópias do Relatório de Auditoria RA-O 13/2015, da Instrução Técnica Inicial ITI 1919/2015, da Decisão Preliminar 84/2015 e da
Manifestação Técnica 751/2018 e reabrindo o prazo de
30 dias aos responsáveis para que apresentassem suas
justificativas – Decisão Monocrática nº 1498/2018, peça 33 dos autos.
Foram gerados os Termos de Notificação 1068/2018 (entregue à assistente administrativa, servidora Graziela
Ferreira de Oliveira, na forma do inciso I, do § 1º, do artigo 64 da LC 621/2012), 1069/2018 (entregue ao próprio
responsável) e 1072/2018 (entregue à secretária do responsável, servidora Lucimar Oliveira, na forma do inciso
I, do § 1º, do artigo 64 da LC 621/2012), peças 41, 43 e
45 dos autos.

aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual e, por conseguinte, restando configurada a revelia.
Desta forma, DECIDO:
Pela declaração de revelia dos senhores Edivaldo Rocha
Santana e Sérgio Murilo Moreira Coelho, com fulcro no
art. 65, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 361 da
Resolução TC nº 261/2013.
À SEGEX para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 01813/2018-5
PROCESSO TC: 9008/2018
JURISDICIONADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA CULTURA
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: GLOBAL VILLAGE CREATIVE E EXECUTIVE PRODUTORA LTDA.
RESPONSÁVEIS: JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS; MP PUBLICIDADE LTDA.

O responsável Adilson Bitti Engelhardt ME protocolizou
sob o nº 16135/2018-2, peça 50 dos autos, suas justificativas, por meio de seu advogado ora constituído.

Trata-se de Representação, com pedido cautelar, apresentada pela empresa Global Village Creative e Executive Produtora Ltda. contra possíveis irregularidades praticadas pela Secretaria de Estado da Cultura na contratação de serviço de produção e edição de 1 VT, com duração de 60’’ e produção e tratamento de 6 fotos para a
campanha de Prestação de Contas, conforme Edital para Sessão Pública publicado no Diário Oficial dos Poderes
do Estado em 06/11/2018, sob a responsabilidade do Sr.
João Gualberto Moreira, Secretário de Estado da Saúde,
e da empresa MP Publicidade Ltda., conforme Contrato
de Publicidade n.º 005/2016.

Diante do exposto, verifica-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante aos senhores Edivaldo Rocha Santana e
Sérgio Murilo Moreira Coelho, que não compareceram

Isto posto, DECIDO, preliminarmente, com fundamento

Os responsáveis Edivaldo Rocha Santana e Sérgio Murilo Moreira Coelho não encaminharam suas justificativas, informação que se extrai do Despacho do Núcleo de
Controle de Documentos de nº 57237/2018-1 - peça 46
dos autos, deixando transcorrer in albis a totalidade do
prazo fixado por aquela decisão sem que apresentassem
alegações de defesa, razões de justificativas ou qualquer
outra manifestação capaz de justificar a inércia processual.

www.tce.es.gov.br

Na Petição Inicial n. 00390/2018-5, o representante
pleiteia a suspensão cautelar dos procedimentos atinentes à contratação.
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no art. 63, inciso III, da Lei Complementar n. 621/2012
e no art. 307, § 1º, da Resolução TC 261/2013, NOTIFICAR, com urgência, o senhor João Gualberto Moreira,
Secretário de Estado da Cultura, e da empresa MP Publicidade Ltda., por seu representante legal, para que, no
prazo de 05 (cinco) dias, encaminhem cópia integral do
processo administrativo pertinente ao certame e apresentem as justificativas prévias, caso tenham interesse,
acerca dos questionamentos constantes da Petição Inicial n. 00390/2018-5, cuja cópia deverá ser enviada junto aos Termos de Notificação, com a advertência de que
o descumprimento poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 135, inciso IV, da Lei Orgânica.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
A publicação da presente decisão singular está agendada
para ocorrer no Diário Eletrônico de 14/11/2018.
Em 13 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECM 1799/2018
PROCESSO: TC 8426/2017
RESPONSÁVEL: JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA
JURISDICIONADO: SECULT
Considerando que as duas notificações com relação a
decisões proferidas nestes autos não foram recebidas
pela pessoa do Secretário (eventos 24 e 34);
Considerando que, conforme despacho da unidade técnica (evento 41) não há condições de prosseguir na análise do feito sem a documentação que necessita ser carreada aos autos pelo responsável;
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, em cumprimento ao artigo 63, inciso II, da Lei

Complementar n. º 621/2012, que, na forma do art. 314,
§ 1º e §2° do RITCEES, seja procedida a NOTIFICAÇÃO
do responsável PESSOALMENTE para que, no prazo de
15 (quinze) dias, o mesmo cumpra o teor da decisão DECM 1107/2018-1, sob pena de aplicação de sanção pecuniária na forma do art. 389 do Regimento Interno desta Corte.
Vitória, 08 de novembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECM 1801/2018
PROCESSO TC: 8865/2018
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: MARCOS ANDRE FREIRE DE SOUZA
(COPY CLONNE EXPESS)
JURISDICIONADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA SERRA
RESPONSÁVEIS: ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANDERSON WERDAN FAGUNDES
PREGOEIRO OFICIAL/SEAD
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, NOTIFICAR os responsáveis acima listados, para que no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º
do art. 125 da Lei Complementar nº 621/2012 c/c artigo
307, § 1° do Anexo Único da Resolução TC n° 261/2013,
prestem informações em razão dos itens questionados na presente Representação com pedido de cautelar,
que tratam do edital de Pregão Eletrônico nº 233/2018,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de impressão, reprodução de documentos (cópias), digitalização de documentos (Outwww.tce.es.gov.br

sourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos, sistemas de gerenciamento, bilhetagem da solução instalada, manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos com substituição de peças; componentes
e materiais utilizados na manutenção; e fornecimento
de insumos originais (inclusive papel), para atendimento
aos órgãos das Secretarias Municipais, conforme as especificações técnicas, quantitativos e demais condições
gerais estabelecidas no Termo de Referência, conforme
Processo nº 46055/2018 – SEAD, encaminhando cópia
integral digitalizada do referido processo.
A cópia da Representação deverá ser encaminhada juntamente com o Termo de Notificação.
Vitória, 08 de novembro de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1787/2018-6
PROCESSO TC: 4016/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
UN. GESTORA: CIM NORTE – CONSÓRCIO PÚBLICO DA
REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO;
FES – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARÉ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTO BELO;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ECOPORANGA;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTANHA;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE;
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO;
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
EXERCÍCIO: 2018
Trata-se de Auditoria de Conformidade realizada no Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo – CIM
NORTE, no Fundo Estadual de Saúde – FES, e nos Fundos Municipais de Saúde dos quatorze municípios que
compõem a Região Norte (Água Doce do Norte, Barra de
São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia,
Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão), no período compreendido entre 07/05/2018
e 28/09/2018.
Em cumprimento às definições do PAF/2018, o objetivo
desta fiscalização foi avaliar o modelo de atendimento
integral à saúde denominado REDE CUIDAR, em âmbito regional, tendo sido definido a Região de Saúde onde
houve implantação em 2017 da única unidade física de
atendimento, localizada em Nova Venécia, norte do Estado. Durante a fase de planejamento foram realizadas reuniões com representantes da SESA e do CIM NORTE/ES.
Esse modelo de Rede Cuidar consiste em uma Política Estadual de Organização da Atenção à Saúde e tem por objetivo organizar e qualificar a atenção à saúde de forma
integrada e regionalizada. Essas ações são desenvolvidas
em uma parceria firmada por meio de convênio de cooperação entre Estado e Municípios de forma regionalizada.
Para fazer face ao modelo de Rede Cuidar programou-se a construção e implementação de unidades “Cuidar”
nas 4 (quatro) regiões de saúde, a saber: Região Norte –
Uma unidade sediada em Nova Venécia; Região Metropolitana: Duas unidades, uma sediada em Santa Teresa
e outra Domingos Martins; Região Central: Uma unidade sediada em Linhares; e Região Sul: Uma unidade sediada em Guaçuí.

Num primeiro momento como não se encontrava implementado todas as linhas de cuidados programadas, optou-se por dar ênfase aos aspectos relacionados com o financiamento de ações que envolvem as unidades. Para
o sucesso do programa Rede Cuidar é essencial um bom
funcionamento da atenção básica nos municípios, e assim, entendeu-se essencial a avaliação efetiva do Estado no co-financiamento da atenção básica. Sendo assim,
durante a fiscalização alguns achados de auditoria foram
detectados.
A SecexSAS – Secretaria de Controle Externo de Saúde e
Assistência Social, baseando-se nos achados demonstrados no Relatório de Auditoria 23/2018-5 (peça 14), elaborou a Instrução Técnica Inicial 649/2018-6 (peça 38),
que sugere:
A citação dos responsáveis indicados, nos termos do artigo 56, II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e do
artigo 157, III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução
TC 261/2013, para que, no prazo estipulado, apresentem,
individual ou coletivamente, razões de justificativas, bem
como os documentos que entenderem necessários, em
razão dos achados de auditoria apontados;
Conforme anteriormente ressalvado, após submetido os
presentes autos às justificativas dos responsáveis em relação ao subitem 2.15.9.3, A15 (Q4): FES não está destinando recursos estaduais ao financiamento tripartite da
Atenção Básica, assim, submetemos ao contraditório a
proposta de determinação ao Fundo Estadual de Saúde,
na pessoa de seu representante legal, Ricardo de Oliveira, ou quem vier a lhe suceder, para que, no prazo a ser
definido pelo Conselheiro Relator, com sugestão de prazo
máximo de noventa dias, restabeleça a destinação de recursos estaduais para compor o financiamento tripartite
da Atenção Básica, com repasses fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços, de modo regular
e automático, consoante previsão do art. 9º, II, do Anexo XXII da Portaria de Consolidação MS/GM 2/2017, seja
por meio da Pecaps ou outra política que entender mais
www.tce.es.gov.br

adequada, podendo inclusive condicionar a continuidade
dos repasses ao cumprimento de metas pactuadas anualmente na CIB/SUS-ES;
Conforme anteriormente ressalvado, nessa fase processual, por força do art. 300, § 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas não cabe recomendações e ou
determinações, contudo submetemos ao contraditório a proposta de recomendação disposta nos subitens
2.3.9.1, 2.4.9.1, 2.5.9.3, 2.7.9.1, 2.8.9.1, 2.9.9.1, 2.10.9.1,
2.11.9.3 e 2.12.9.1 do Relatório de Auditoria ao Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo (CIM Norte/ES), por meio de seu representante legal Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior ou quem vier a lhe suceder, para que represente ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo a ocorrência de atraso superior a três parcelas no repasse dos recursos financeiros estabelecidos nos
Contratos de Programas firmados com os Entes;
Determinar o encaminhamento de cópia do Relatório de
Auditoria em questão aos responsabilizados nesta Instrução Técnica Inicial, junto aos termos de citação, a fim de
propiciar o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa. (grifamos).
Ressalta ainda, o corpo técnico, que, caso as razões de
justificativas e os documentos apresentados não elidam
os fundamentos dos achados de auditoria, a equipe técnica propõe ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na apreciação deste processo de fiscalização e
após o regular exercício do contraditório, a aplicação de
multa aos responsáveis, com fundamento no art. 135, da
LCE 621/2012 c/c art. 389 do RITCEES (aprovado pela Resolução TC 261/2013).
Ressalva também, que a formatação do relatório de auditoria, gerado na forma estruturada prevista no sistema informatizado de fiscalização, no qual a possibilidade desta Corte de Contas aplicar a sanção de multa aos
responsáveis foi apresentada em uma imprópria sequência inicial anterior a proposta de citação. De todo modo,
a ressalva descrita no parágrafo anterior explicita que a
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formação de um juízo sobre a possibilidade de proposição dessa sanção dependerá da análise das razões de
justificativas a serem apresentadas pelos responsáveis.
As ressalvas aqui feitas pela área técnica são consideravelmente pertinentes, entretanto, o foco prioritário para o ideal prosseguimento do feito se concentra na apresentação do contraditório pelos responsáveis, para então
posterior deliberação quanto a essas colocações finais.
Diante do exposto, DECIDO:
Pela CITAÇÃO dos responsáveis indicados adiante, nos
termos do artigo 56, II, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 e do artigo 157, III, do RITCEES, aprovado pela
Resolução TC 261/2013, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, apresentem, individual ou coletivamente, razões de justificativas, bem como os documentos que entenderem necessários, na forma definida por
meio da Instrução Técnica Inicial 649/2018-6:
NILSON FLAIRIS BRETAS BOTELHO – Sec. Saúde de Água
Doce do Norte
PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO – Prefeito de Água Doce
do Norte
ALENCAR MARIM – Prefeito de Barra de São Francisco
RONAN CESAR GODOY DA COSTA – Sec. Saúde Barra de
São Francisco
JAIR SANDRINI – Secretário de Saúde de Jaguaré
ROGERIO FEITANI – Prefeito de Jaguaré
DANIEL SANTANA BARBOSA – Prefeito de São Mateus
EDUARDO RIBEIRO MORAIS – Secretário Saúde de São
Mateus
CLAUDIO DA CRUZ DE OLIVEIRA – Secretário de Saúde
de Vila Pavão
IRINEU WUTKE – Prefeito de Vila Pavão
CARLOS LUIZ TESCH XAVIER – Subsecretário de Estado
da Saúde para Assuntos de Administração e de Financiamento da Atenção à Saúde - 09/05/2016 – gestor atual
JOSE HERMINIO RIBEIRO – Subsecretário de Estado da

Saúde para Assuntos de Administração e de Financiamento da Atenção à Saúde, 09/02/2015 a 08/05/2016
JOSE TADEU MARINO – Secretário de Estado da Saúde,
01/01/201 a 31/12/2014
RICARDO DE OLIVEIRA – Secretário de Estado da Saúde,
01/01/2015 - gestor atual
LUCIA BARBOSA KAISER – Secretária de Saúde de Ecoporanga
IVAN DOMINGOS SILVESTRE – Secretário de Saúde de Pinheiros
NOTIFICAR ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, na pessoa
de seu representante legal, Sr. RICARDO DE OLIVEIRA, ou
quem vier a lhe suceder, para que, caso queira, exerça
o seu direito de contraditório e ampla defesa, no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis, no que tange ao restabelecimento da destinação de recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica,
com repasses fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços, de modo regular e automático,
consoante previsão do art. 9º, II, do Anexo XXII da Portaria de Consolidação MS/GM 2/2017, seja por meio da
Pecaps ou outra política que entender mais adequada,
podendo inclusive condicionar a continuidade dos repasses ao cumprimento de metas pactuadas anualmente na
CIB/SUS-ES.
NOTIFICAR ao Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo (CIM Norte/ES), por meio de seu representante legal, Sr. OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR, ou quem vier a lhe suceder, para que, caso queira, exerça o seu direito de contraditório e ampla defesa,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, no que tange a proposta de recomendação disposta nos subitens
2.3.9.1, 2.4.9.1, 2.5.9.3, 2.7.9.1, 2.8.9.1, 2.9.9.1, 2.10.9.1,
2.11.9.3 e 2.12.9.1 do Relatório de Auditoria 23/2018-5,
para que represente a este Tribunal a ocorrência de atraso superior a três parcelas no repasse dos recursos financeiros estabelecidos nos Contratos de Programas firmados com os Entes – Fundos Municipais de Saúde não eswww.tce.es.gov.br

tão repassando regularmente os recursos próprios previstos na Resolução CIR-Norte 13/2016, homologada
pela Resolução CIB 92/2016.
DETERMINO o encaminhamento de cópia do Relatório
de Auditoria 23/2018-5, bem como da Instrução Técnica Inicial 649/2018-6 aos responsabilizados em questão,
junto aos termos de citação e de notificação do Sr. Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior (Sr. Ricardo de Oliveira já
se encontra entre os citados), a fim de propiciar o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa
À Secretaria Geral das Sessões para as devidas providências.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1804/2018-6
PROCESSO: 8645/2018
CLASSIFICAÇÃO: AGRAVO
AGRAVANTE: DANIEL SANTANA BARBOSA – PREFEITO
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
UN. GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTE
Tratam os autos de Recurso de Agravo, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida
nos autos do processo TC 5717/2018, que cuida de Representação, com pedido cautelar, proposta pela empresa Duto Engenharia Ltda. em face do edital de Concorrência Pública nº 001/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de São Mateus, questionando possíveis irregularidades na realização do certame, cujo objeto é o Registro
de Preços para contratação de empresa de engenharia
em regime de empreitada por preço unitário, com material, mão-de-obra, do tipo menor preço por lote, destinado à execução de serviços de pavimentação em blocos de
concreto e asfáltica e calçada cidadã no município.
A empresa representante alegou a existência de graves
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irregularidades no procedimento licitatório em questão,
o que ensejou a manifestação da SecexEngenharia – Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente, após oitiva dos responsáveis, no sentido de que
fosse determinada, cautelarmente, a suspensão da Concorrência Pública nº 01/2018.
Em sua peça recursal, o Agravante se insurge, em síntese, em face de decisão cautelar concedida em seu desfavor, monocraticamente, no dia 16 de outubro, tendo sido
referendada na última sessão desta 2ª Câmara, no dia 24
de outubro do corrente, grafada, nos seguintes termos:
Pelo CONHECIMENTO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO,
por cumprimento dos artigos 184 e 177 c/c art. 186 do
RITCEES;
Pela CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, determinando
ao atual gestor do Município, bem como aos demais responsáveis, que, CAUTELARMENTE, suspendam a Concorrência Pública 1/2018 na fase que estiver, abstendo-se de
assinar o contrato ou de dar prosseguimento à execução
contratual, com base no art. 376 do RITCEES, até que as
questões suscitadas no corpo desta decisão sejam analisadas e devidamente esclarecidas;”
Em suma, o Agravante revela a necessidade de atribuição
de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que, “as
supostas irregularidades são passíveis de análise mais
minuciosa a ser realizada, após garantido o amplo exercício do contraditório e ampla defesa, ao passo que, caso
seja mantida a decisão cautelar, ocorrerá danos de difícil reparação à população mateense, com paralisação de
obra já em andamento, o que consequentemente trará
uma série de transtornos aos munícipes”.
Diante de tais fatos apresentados pelo Agravante, passa-se a analisar o pedido de efeito suspensivo.
Para a concessão de efeito suspensivo, efeito atípico no
caso de agravo de instrumento interposto perante o TCEES, prevê o art. 416 do RITCEES:
“Art. 416. Nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamenta-

ção, poderá ser conferido, a pedido, efeito suspensivo ao
agravo pelo relator, ad referendum do colegiado, na primeira sessão subsequente, observada a competência originária.”
Pois bem. Considerando os contornos do mérito cautelar,
representado in casu pelas irregularidades avaliadas pela equipe técnica, conferi, através de cognição sumária,
dada a possibilidade de dano ao direito material envolvido, provimento cautelar, a fim de assegurar a efetividade da decisão final meritória, haja vista, a verificação de
probabilidade da procedência das inconsistências levantadas em sede do procedimento licitatório em voga, bem
como, o risco da demora da concretização de um juízo final, que, a meu ver, poderá acarretar sérios danos à Administração Pública.
Ante a irreversibilidade do dano ao direito material protegido, ou seja, a possibilidade de realização de um procedimento licitatório maculado por cláusulas ilegais, em
contrariedade ao interesse público, considerei que a relevância de uma decisão efetiva, oriunda de cognição sumária, é maior do que uma decisão final marcada pela
não efetividade. Neste sentido, cito o renomado processualista José Roberto dos Santos Bedaque (1998, p. 193):
“O longo tempo exigido para a entrega da tutela definitiva, antecedida de amplo contraditório e cognição exauriente, vem se mostrando absolutamente incompatível
com as necessidades do mundo moderno. Esse problema se agrava em países como o Brasil, onde fatores extraprocessuais acabam contribuindo para retardar ainda
mais o resultado do processo, tornando a demora fenômeno anormal e insuportável. ”
Ante aos fundamentos gerais insertos no presente Agravo, vislumbrando a plausibilidade da lesão alegada em
relação às obras de engenharia que já se iniciaram, averiguei a imperiosa necessidade de determinar a Secex-Engenharia à realização de diligência no Município de São
Mateus, a fim de verificar com exatidão a localização e a
precisão do andamento das obras já iniciadas, para subwww.tce.es.gov.br

sidiar a formação do convencimento do meu juízo acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso.
Assim, encaminhados os autos à área técnica, nos dias
05 e 06 de novembro de 2018, os Auditores de Controle Externo José Mariano Brito e Marcos Martinelli realizaram auditoria “in loco”, acompanhados pelos representantes da Prefeitura Municipal de São Mateus, Sr. Valtelane Pinto Coelho (Subsecretário Municipal de Obras) e o
Engenheiro Leônidas Alberto Vasconcelos (Coordenador
de Projetos de Engenharia e Arquitetura).
Considerando que o procedimento licitatório em questão
fora dividido em 02 (dois) lotes, tendo o lote 1 contemplado todos os serviços, exceto capeamento asfáltico e o
lote 2 contemplado os serviços de capeamento asfáltico,
a equipe diligenciada constatou que os serviços relacionados ao lote 1 ainda não se iniciaram e quanto ao lote
2, verificou-se que em 21 de agosto de 2018 fora emitida
a Ordem de Serviço nº 001, no valor de R$ 1.971.087,08,
para a execução dos serviços de “Recapeamento Asfáltico” em 04 localidades:
1. Av. José Tozzi, Bairro Centro (ladeira do Sicoob);
2. Rua Theda Figueiredo, Bairro Universitário (ladeira da
antiga antártica);
3. Rua Dr. Raimundo Guilherme Sobrinho, Bairro Sernamby (rua academia aquários);
4. Rua Dom José Dalvit, Rua da Graça e Rua Paulo Oliveira
Neves (acesso aos bairros Stº Antônio, Ayrton Sena, Bom
Sucesso I, II e III, Arueira).
Nesse passo, averiguando que todos os serviços necessários e anteriores ao recapeamento asfáltico (lote 2), tais
como escavação, remoção de pavimentação antiga, drenagem dentre outros, estão sendo executados pela própria Prefeitura com recursos materiais, humanos e financeiros próprios, procederam à avaliação do andamento
das obras em cada trecho anteriormente citado.
Considerando a situação específica de cada localidade
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018
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avaliada, os técnicos concluíram nos seguintes termos:
“CONCLUSÃO
Tendo em vista as condições em que se encontram os trechos visitados, se não ocorrer um capeamento asfáltico
imediato, em função do trafego e das intempéries haverá um assoreamento precoce da drenagem, deterioração
e até perda dos serviços de base e pavimentação já realizados por execução direta pela Prefeitura de São Mateus.
Em consideração aos princípios da efetividade e economicidade, vislumbrando evitar prejuízo ao erário e maiores transtornos aos usuários das vias afetadas pelas intervenções, sugerimos que os trechos ora analisados e somente estes sejam finalizados com a execução do revestimento asfáltico contratado através da OS01/Lote II do
Edital de Concorrência nº 001/2018 (negritou).”
Nesse viés, ainda que que as irregularidades detectadas
pela equipe técnica e citadas na decisão objurgada se demonstrem suficientes a justificar o deferimento cautelar
outrora concedido, há que se considerar, de acordo com
as informações trazidas ao conhecimento deste relator,
por meio do Relatório Técnico de Engenharia (evento 18),
que os serviços de pavimentação asfáltica já se iniciaram
e que a paralização destas obras no estágio em que se
encontram poderá acarretar enorme prejuízo aos munícipes, especialmente ao moradores das redondezas onde
os serviços estão sendo executados.
Por fim, vale registrar que o Município de São Mateus
não se atentou para as regras insculpidas na Resolução
TC Nº 245/2012, que dispõem sobre o Sistema Informatizado de Controle de Obras Públicas – GEO OBRAS ES e
estabelece procedimentos de cadastramento e acompanhamento de obras e serviços de engenharia, executados
pelas unidades gestoras estaduais e municipais e dá outras providências, verificado que não há qualquer informação referente à execução das obras, objeto do procedimento licitatório em tela.
Restando, portanto, demonstrado por meio do Relatório
de Diligência exarado pela Secex-Engenharia que a deci-

são cautelar a qual insurreciona o Agravante, neste momento, poderá ocasionar prejuízo relevante ao bem jurídico tutelado, neste caso, o interesse público, a ponto
de ensejar a concessão de efeito suspensivo parcialmente ao presente recurso, nos termos do art. 416 do RITCEES, DECIDO no sentido de:
CONHECER, com base no art. 161 da LC 621/12, o presente Agravo pois presentes os pressupostos processuais
e tempestividade;
MODULAR os efeitos da medida cautelar prolatada nos
autos do processo TC-5717/2018, determinando ao atual gestor do Município de São Mateus, que, mantenha a
suspensão da Concorrência Pública nº 01/2018, na fase
em que estiver, somente em relação às obras ainda não
iniciadas nos termos do Relatório de Diligência da Secex-Engenharia, até que se julgue o mérito do presente recurso;
RECOMENDAR ao atual gestor do Município, que providencie a atualização do sistema Geo-Obras, especialmente no que tange à execução das obras, objeto da Concorrência Pública nº 01/2018, sob pena de aplicação de multa, nos termos do artigo 8º da Resolução TC Nº 245/2012;
CIENTIFICAR os interessados e o Chefe do Executivo da
presente Decisão, encaminhando-se o Relatório de Diligência mencionado.
JUNTAR cópia desta Decisão nos autos do processo TC5717/2018;
REMETER os autos à SEGEX para a devida instrução, nos
termos no art. 417 do RITCEES.
É o que decido.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
DECISÃO EM PROTOCOLO 00476/2018-8
PROTOCOLO: 16374/2018-8
ASSUNTO: Resposta de citação/notificação/diligência/
ofício
www.tce.es.gov.br

PROCESSO: 5110/2017
ORIGEM: GAC - Rodrigo Coelho
INTERESSADO: UBALDO MARTINS DE SOUZA
Trata-se de documentação encaminhada pelo Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte, Sr. Ubaldo Martins
de Souza, referente ao Processo TC-5110/2017, em resposta ao Termo de Citação 324/2018, para se manifestar acerca dos achados descritos na Instrução Técnica Inicial125/2015 e Relatório Técnico 60/2018, bem como para consignar sua intenção de realizar sustentação oral.
Ocorre que o prazo concedido ao responsável para a apresentação da defesa --- constante no referido Termo de Citação ---, se encerrou em 30/10/2018, após o decurso da
prorrogação de prazo requerida pelo Sr. Ubaldo e deferida por este Relator, razão que deu ensejo à decretação de
revelia quando do Despacho 57881/2018, proferido em
05/11/2018, nos autos do processoTC-5110/2017, que
cuida de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, e estão na presente data
no Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia- NCE para a instrução processual.
Assim sendo, INDEFIRO a juntada da presente petição
e dos respectivos documentos anexos, em razão da decretação de revelia do Sr. Ubaldo Martins de Souza, alertando-se, porém, ao responsável da faculdade de realizar sustentação oral no momento processual oportuno,
na forma prevista nos arts. 327 e 328 do RITCEES.
Pelo exposto, considerando que a documentação é eletrônica e, assim, não há que se falar em devolução ao interessado, determino seu arquivamento.
Por fim, informo que a presente DECISÃO EM PROTOCOLO será publicada no Diário Eletrônico deste Tribunal em
14 de novembro de 2018.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018

20

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00626/2018-5

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

Telefone: (027) 3334-7626

PROCESSO: 03910/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017UG: PMV - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VIANA
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: GILSON DANIEL BATISTA
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). GILSON DANIEL BATISTA, 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 647/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 528/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 647/2018 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
www.tce.es.gov.br

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).
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018
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DECISÃO SEGEX 00627/2018-1
PROCESSO: 04527/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: RICARDO DE 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 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). Ricardo 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 00648/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00364/2018-2, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00648/2018-1, 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 pes-

soa 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.

DENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: IOPES - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: HELENA ZORZAL NODARI, CLAUDIO DANIEL PASSOS ROSA
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). CLAUDIO DANIEL PASSOS ROSA, 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 00587/2018-9;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00476/2018-8, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00587/2018-9 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:

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 00628/2018-4

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-

PROCESSO: 04024/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORwww.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;
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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;

UG: CIMSMRC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO-REGIÃO DO CAPARAÓ

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;

RESPONSÁVEL: VERA LUCIA COSTA

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).

RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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). Vera Lúcia Costa, nos termos do art.
157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da
Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de
justificativas, bem como os documentos que entender
necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica
Inicial 00651/2018-3.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00530/2018-9, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00651/2018-3, 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;

cisões 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 00630/2018-1
PROCESSO: 03715/2018-1

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: 2013

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

RESPONSÁVEL: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA

DECISÃO SEGEX 00629/2018-9
PROCESSO: 01707/2014-1

www.tce.es.gov.br

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMMF - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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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). CARLOS BRAHIM BAZZARELLA, 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 653/2018;

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

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 532/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 653/2018 juntamente
com o Termo de Citação.

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

Fica o responsável advertido de que:
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 procu-

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.

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). Samuel Dias De Souza Filho e Carlos Augusto Lorenzoni, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial
00655/2018-1
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00514/2018-1, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00655/2018-1 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:

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 00631/2018-6

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

PROCESSO: 04179/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SESE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SERRA

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

RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO LORENZONI, SAMUEL
DIAS DE SOUZA FILHO

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;

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

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

RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

www.tce.es.gov.br
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reito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
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 00632/2018-1
PROCESSO: 04845/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017UG: FDI - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: VANDERSON ALONSO LEITE, CAMILA
DALLA BRANDAO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia do Externo do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no
art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Inter-

no deste Tribunal, CITAR o Sr. Vanderson Alonso Leite,
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 as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão do achado constante da Instrução Técnica Inicial 00457/2018-5.

blicada 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;

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00223/2018-1, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00457/2018-5, juntamente com o Termo de Citação.

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

Fica o responsável advertido de que:
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 puwww.tce.es.gov.br

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.

PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3,
publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00633/2018-5
PROCESSO: 05891/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMDM - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: WANZETE KRUGER
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). WANZETE KRUGER, 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
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018
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de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 656/2018;

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.

mo da Instrução Técnica Inicial 657/2018 juntamente
com o Termo de Citação.

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 540/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 656/2018 juntamente
com o Termo de Citação.

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

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);

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;

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 00634/2018-1
PROCESSO: 05541/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017UG: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE
IRUPI
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK
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). CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK, 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 657/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 541/2018, bem cowww.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;
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,
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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 00639/2018-2
PROCESSO: 04039/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMC - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA 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). GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JÚNIOR, 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 661/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 534/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 661/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração

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

(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3,
publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).

DECISÃO SEGEX 00641/2018-1
PROCESSO: 03290/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: JONES CAVAGLIERI
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). JONES CAVAGLIERI, 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 663/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 544/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 663/2018 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
Quarta-feira, 14 de novembro de 2018
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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 00642/2018-4
PROCESSO: 04314/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: JOAO CHRISOSTOMO ALTOE
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso
IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). JOAO CHRISOSTOMO ALTOE, 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 664/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 542/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 664/2018 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 peswww.tce.es.gov.br

soa 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 00648/2018-1
PROCESSO: 04535/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORQuarta-feira, 14 de novembro de 2018
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ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

DENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: ANDREIA PEREIRA CARVALHO
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 a Senhora Andreia Pereira Carvalho, nos termos
do art. 157, II do Regimento Interno do TCEES c/c art.
56, III da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente alegações de defesa ou recolha a quantia devida, ou ainda, a
seu critério, adote ambas as providências, em razão dos
achados detectados do item 1 da Instrução Técnica Inicial 00516/2018-9;

mento 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 Controle Externo de Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).

CITAR a Senhora Andreia Pereira Carvalho, nos termos
do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c o art.
56 II da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente as razões
de justificativas, individual ou coletivamente, bem como
os documentos que entender necessários, em razão dos
achados constantes do item 2 da Instrução Técnica Inicial 00516/2018-9.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00288/2018-5, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00516/2018-9, 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 prosseguiwww.tce.es.gov.br
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