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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 461-P, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
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.

O VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso
IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
2012, e tendo em vista o que consta no caderno processual TC - 3013/2003,
efetuar a progressão por escolaridade da servidora ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto nos artigos 11, 12 e 14 da Lei Complementar Estadual 622, de 8 de março de 2012, conforme abaixo:
MATR.
NOME
NÍVEL REF.
203102 Pollyanna
Brozovic III
13
Ferreira

VIGÊNCIA
1/11/2018

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 462-P, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018.
O VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de

gabinete@tce.es.gov.br

MATR.
NOME
NÍVEL REF. VIGÊNCIA
202929 Ana Maria Politano San- III
15
1/11/2018
tana

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

RESOLVE:

no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso

Telefone: (27) 3334-7706

pante do cargo efetivo de auditor de controle externo
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto nos artigos 11, 12 e 14 da Lei Complementar Estadual 622, de 8 de março de 2012, conforme abaixo:

2012, e tendo em vista o que consta no caderno processual TC - 3215/1998,

PORTARIA 463-P, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018.
O VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621/2012, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
designar a servidora VIVIANE DE ALMEIDA GOUVEIA,
matrícula nº 203.557, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete do Procurador Luiz Henrique
Anastácio da Silva, substituindo o servidor GUSTAVO
COUTINHO PINTO, matrícula nº 203.423, afastado do
cargo por motivo de férias, no período de 19/11/2018
a 18/12/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Portaria Normativa 00063/2018-1

RESOLVE:

Protocolo(s): 16718/2018-5

efetuar a progressão por escolaridade da servidora ocu-

Criação: 19/11/2018

www.tce.es.gov.br
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Origem: GAP - Gabinete da Presidência

[...]

Altera o Plano de Contas do TCEES para o exercício de 2019
e os Anexos IV e V da Instrução Normativa TC nº 43, de 5
de dezembro de 2017.

j) quando conta contábil for 2.1.1.4.2.02.02, 2.1.8.8.2.01.01,
2.2.1.4.2.02.02 ou 2.2.8.8.1.01.01, o campo Tipo de Contribuição deve ser igual a 3, 6 ou 7;

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais que lhe
conferem o artigo 13, incisos I e XX da Lei Complementar
Estadual nº 621, de 8 de março de 2012, e o artigo 20, incisos I e XXVII do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC nº
261, de 4 de junho de 2013;

[...]

Considerando a Errata nº 04 do PCASP Estendido, publicada
pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, em 31/10/2018;
Considerando a competência outorgada pelo artigo 28 da
Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017,
e a necessidade de adequação dos Anexos IV e V que integram o referido normativo;
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar o Plano de Contas/TCEES (CidadES) para o
exercício de 2019, na forma do documento disponibilizado no Portal do TCEES (www.tce.es.gov.br), no link CidadES.
Art. 2º. Alterar a redação das seguintes observações da Tabela de Conta Corrente: 36 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS, constante do Anexo IV da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017:
Observações:
[...]
b) quando conta contábil for igual a 2.1.1.2.2.06.00,
2.1.1.2.2.07.00,
2.1.1.4.2.01.00,
2.1.1.4.2.02.02,
2.2.1.4.2.01.00,
2.2.1.4.2.02.02,
2.1.8.8.2.01.01,
2.2.8.8.1.01.01 ou 3.1.2.1.2.01.00, o campo Regime Previdenciário deve ser igual a 1, 2 ou 3;

m) quando conta contábil for 2.1.1.4.2.02.01,
2.1.1.4.4.03.01,
2.1.1.4.5.03.01,
2.1.1.4.4.06.00,
2.1.1.4.5.06.00 ou 2.2.1.4.2.02.01, o campo Regime Previdenciário deve ser igual a 1, 2 ou 3 e o campo Tipo de Contribuição deve ser igual a 1 ou 2;
[...]
r) A informação de composição para a Dívida Consolidada só deve ser enviada para as seguintes contas contábeis: 2.1.1.4.1.01.02, 2.1.1.4.1.06.00, 2.1.1.4.2.02.01,
2.1.1.4.2.02.02,
2.1.1.4.3.01.02,
2.1.1.4.3.06.00,
2.1.1.4.4.06.00, 2.1.1.4.5.06.00, 2.2.1.4.1.01.00 e
2.2.1.4.3.01.01. Nas demais contas contábeis, a informação
não deve ser enviada.
Art. 3º. Alterar as estruturas dos arquivos Matricula.xml,
Lotacao.xml e FolhaPagamento.xml, constantes do Anexo
V da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de
2017, na forma do documento disponibilizado no Portal do
TCEES (www.tce.es.gov.br), no link CidadES.
§1º. Excluir o campo “CodigoLotacao” da estrutura “Matricula” do arquivo Matricula.xml.
§2º. Incluir a estrutura “MatriculaLotacao” no arquivo Lotacao.xml.
§3º. Incluir o campo “CodigoFolha” nas estruturas “FolhaPagamento” e “DetalheFolha” do arquivo FolhaPagamento.xml.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos aplicados às prestações de contas
www.tce.es.gov.br

mensais e às remessas de folha de pagamento referentes
ao exercício ﬁnanceiro de 2019 e seguintes.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº. 002/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O
PODER EXECUTIVO DO ESPÍRITO SANTO.
ENTIDADES CONVENENTES:
Cedente - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Cessionário – Poder Executivo do Espírito Santo.
OBJETO: Cessão do servidor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Raﬀael Barboza Nunes, matrícula
203.254, titular do cargo de Auditor de Controle Externo,
para exercer o cargo de Diretor Geral de Engenharia e Arquitetura, com remuneração e atribuições estabelecidas
em leis especíﬁcas, sem ônus para o Cedente, e por termo ﬁnal 31/12/2019.
Vitória–ES, 20 de novembro de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2018
PARA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO TC - 3970/2018-5
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais, considerando a Ata de Realização do Pregão EletrôniQuarta-feira, 21 de novembro de 2018
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co nº 032/2018, lavrada pelo Pregoeiro (peça n° 35), constatada a regularidade dos atos procedimentais e com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico nº 032/2018, destinado à Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de coletores de dados e impressora de mesa térmica, na prestação de integração com o sistema de gestão patrimonial (ERP_ Sênior) e no treinamento para uso dos equipamentos para atender a vários setores
do TCEES, que teve como vencedora o Lote 01 da empresa
Inforvix Comercial Ltda-ME, Pessoa Jurídica de Direto Privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.267.210/0001-15, com sede na Rua Taciano Abaurre, n° 225, Salas 601/602/603, Enseada do Suá, Cep: 29055-470, Vitória/ES, no valor total de
R$ 52.999,34 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa
e nove reais e trinta e quatro centavos).
Vitória, 20 de novembro de 2018
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2018
PARA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO TC - 5478/2018-1
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 032/2018, lavrada pelo Pregoeiro (peça n° 35),
constatada a regularidade dos atos procedimentais e com
fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei
n° 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR
o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico nº 029/2018,

destinado à Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais eletroeletrônicos, áudio e vídeo para atender a vários setores do TCEES,
que teve como vencedora o Lote 01 da empresa TC Comércio Eireli, Pessoa Jurídica de Direto Privado, inscrita no CNPJ
sob o n° 29.284.782/0001-10, com sede na Avenida dos Engenheiros, 431, Sala 609, Manacás, Belo Horizonte/MG,
CEP: 30.840-563, no valor total de R$ 47.495,90 (quarenta
e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), Lote 2 Revogado, Lote 3 a empresa Movetec Comercial Ltda – EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 04.780.499/0001-58, com sede
na Rua Demosthenes Nunes Vieira, 03, Vera Cruz, Cariacica,
Espírito Santo, CEP: 29.146-789, no valor de R$ 137.489,50
(cento e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove
reais e cinquenta centavos), Lote 4 a empresa Cal Alves Informática – ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 08.650.845/0001-34, com sede na Rua Assembleia de Deus, 44 – Jardim Tropical – Serra, Espírito Santo, CEP: 29.162-030, no valor de R$ 50.399,00 (cinquenta
mil, trezentos e noventa e nove reais).
Vitória, 20 de novembro de 2018
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Resumo do Contrato nº 032/2018
Processo TC- 7905/2018-1
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADO: Cláudio Modesto dos Reis
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumentos a contratação de proﬁssional habilitado para serviços musicais

objetivando desenvolver as atividades do Coral Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
VALOR GLOBAL: R$39.690,00 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa reais).
VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência até 31 de dezembro
de 2019 com início em 01 de janeiro de 2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2017
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00
Vitória/ES, 12 de novembro de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 8067/2018
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 8067/2018, RATIFICOU a contratação Tech Build Construções e Investimentos EIRELI, visando a aquisição de assinatura anual do periódico da
Tabela PINI de Custo de Equipamentos- CHE para o período de novembro/2018 a outubro/2019, no valor total
de R$ 1.695,00 (mil, seiscentos e noventa e cinco reais),
por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art.
25, I e §1º c/c art. 13, VI da Lei de 8.666/93.
Vitória, 20 de novembro de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

de regência de coral, com formação clássica proﬁssional,
www.tce.es.gov.br
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 8419/2018
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelentíssimo Senhor 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 8419/2018, RATIFICOU a contratação Sr. Daniel Luiz de Souza, para ministrar curso sobre
“Treinamento: Governança – uma nova diretriz na Administração Pública”, para servidores do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, a ser realizado nos dias 22 e
23 de novembro de 2018, no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) e no valor de R$ 3.360,00
(três mil e trezentos e sessenta reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II e §1º c/c
art. 13, VI da Lei de 8.666/93.
Vitória, 20 de novembro de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Resumo do Contrato nº 031/2018
Processo TC- 5531/2018-8
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
CONTRATADA: CONSULOC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA - ME
OBJETO: Constitui objeto deste Instrumentos a contratação
de empresa especializada para execução de obra de reforma e ampliação no edifício sede do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santos – TCEES, conforme Projeto Básico,

parte integrante do Edital.

20 de dezembro de 2018.

VALOR GLOBAL: R$ 832.699,08 (oitocentos e trinta e dois
mil, seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses,
cujo início será contado ao dia seguinte da publicação do
extrato no Diário Oﬁcial de Contas do TCEES.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33

AÇÃO: 2011
Vitória/ES, 20 de outubro de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 1010
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 e 3.3.90.39
Vitória/ES, 07 de novembro de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
SEGUNDO TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO
Contrato nº 034/2016
Processo TC-3421/2016-1
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Contrato nº 013/2017

CONTRATADA: QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-

Processo TC-10476/2016-8

-EPP

CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a PROR-

CONTRATADA: AZ TURISMO E VIAGENS LTDA-EPP
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a alteração quantitativa do objeto contratado equivalente ao
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor do
Contrato nº 013/2017, que versa sobre prestação de serviços de agenciamento, fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (reserva, emissão, marcação, remarcação e reembolso de bilhetes de passagens
aéreas), na modalidade de remuneração ﬁxa por Taxa de
Transação (Transaction Free).
VALOR ESTIMADO: R$ 593.750,00 (quinhentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais).

ROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO nº
034/2016, que versa sobre serviços de controle de pragas urbanas, englobando desinsetização, desratização,
controle larvário e descupinização da sede e anexo do
Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo, incluindo o
fornecimento de materiais e equipamentos necessários.
VIGÊNCIA: Prorrogado em 12 (doze) meses, a partir de
20 de dezembro de 2018.
Vitória/ES, 13 de outubro de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

VIGÊNCIA: Prorrogado em 12 (doze) meses, a partir de
www.tce.es.gov.br
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Licitações

LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 36/2018
PROC. TC 5967/2018

Conforme Lei Complementar 621/2012, o Tribunal
de Contas possui jurisdição própria e privativa em
todo o território estadual, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. A jurisdição do Tribunal abrange, entre outros, os responsáveis pela
elaboração dos editais de licitação e dos convites,
os participantes das comissões julgadoras dos atos
licitatórios, os pregoeiros, bem como os responsáveis e ratiﬁcadores dos atos de dispensa ou inexigibilidade.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº
123/2006 e Lei Complementar Estadual nº 618/2012 e Decreto Estadual nº 1.790-R/2007, visando ao registro de preços para a contratação de empresa especializada no fornecimento, de licenças com vigência de 36 meses, do produto
Protection Suite Enterprise Edition - SYMANTEC, conforme especiﬁcações contidas no anexo I (Termo de Referência)
deste Edital. O procedimento licitatório será realizado no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 04/12/2018.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 04/12/2018.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Vitória, 20 de novembro de 2018.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro Oficial - TCEES

www.tce.es.gov.br
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PLENÁRIO

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

Atos do Plenário

CONSELHEIRO

Pautas das Sessões - Plenário

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

PAUTA DA 11ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO PLENÁRIO
TERÇA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 13:00

Processo: 03370/2008-1

A Secretaria Geral das Sessões, com base na Portaria N nº
069, de 17 de outubro de 2017, convoca, nos termos do artigo 64 do Regimento Interno, para a 11ª Sessão Plenária Administrativa do corrente exercício, a ser realizada no dia 4 de
dezembro de 2018, terça-feira, às 13:00, na Sala das Sessões
“Francisco Lacerda de Aguiar”, para deliberação dos seguintes processos:
CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 01588/1995-6
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo
Classiﬁcação: Admissão de Servidores Comissionados

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo
Classiﬁcação: Recurso Inominado

Terças-feiras às 14 horas

Classiﬁcação: Corregedoria - Processo Administrativo Disciplinar
Servidor TCEES: Identidade preservada, Identidade preservada
Processo: 08510/2015-7
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo
Classiﬁcação: Processo de Estabilidade
Apensos: 10031/2016-1, 08450/2016-7
Servidor TCEES: JULIA SASSO ALIGHIERI
Total: 2 processos

Servidor TCEES: RICARDO CASSA MONTEIRO [CELSO SPITZCOVSKY, FÁBIO NILSON SOARES DE MORAES]
Processo: 09900/2013-1

SESSÕES

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 00617/2018-1

Apensos: 01758/2014-2

Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo

Interessado: ELIAS CORREA LIRA

Classiﬁcação: Recurso Inominado

Total: 2 processos

www.tce.es.gov.br

Apensos: 00966/1995-9
Interessado: ANA LUIZA GARCIA VIEIRA [ANTONIO AUGUSQuarta-feira, 21 de novembro de 2018
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TO GENELHU JUNIOR (OAB: 1946-ES), JOUBERT GARCIA
SOUZA PINTO (OAB: 9713-ES), MARCIO DELL SANTO (OAB:
6625-ES)]
Vista: Sérgio Manoel Nader Borges (Vista - 1ª Sessão)
Total: 1 processo

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: ADEMILTON RODOVALHO COSTA [ANTONIO ESTEVAO LUCAS MAGALHAES (OAB: 6130-ES)],
WILLIAN DE SOUZA DUARTE
Processo: 06483/2017-6

Total geral: 5 processos
Nos termos do art. 68 do Regimento Interno, ﬁca o Exmo. Sr. Procurador-Geral do Ministério Público junto ao
Tribunal, ou seu substituto legal, convidado a participar
da referida sessão.

PAUTA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
TERÇA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 14:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pelo Plenário, em Sessão Ordinária,
nos termos dos artigos 60, 61, 67, 101, 102, 327 e 328

Unidade gestora: Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Secretaria de Estado de Controle e Transparência
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Levantamento
Responsável: JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO, MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
Processo: 07916/2018-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória, Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação
de Vitória

do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), poden-

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

do, entretanto, nessa Sessão ou em Sessões subsequen-

Apensos: 08378/2018-4

tes, proceder-se ao julgamento de processos adiados ou
constantes de pautas já publicadas.

CONSELHEIRO
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 03877/2015-1
Unidade gestora: Câmara Municipal de Marataízes

Representante: UESLEI ALMEIDA DOS SANTOS
Responsável: LUCIANO SANTOS REZENDE
Total: 3 processos

CONSELHEIRO
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

www.tce.es.gov.br

Processo: 02173/2012-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Governador Lindenberg
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Responsável: ALLAN ANTONIO SARNAGLIA, ALLAN FILHO DE MORAES SARNAGLIA, ANGELA MARIA ALTOE
MONTOZO [JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES),
MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), NICOLLE BINO JUFFO RODRIGUES (OAB: 29739-ES)], GENIVALDO
PIONA, GRAZIELE MARQUES FINCO NOVENTA, JONECI INACIO DE OLIVEIRA, JORIELSEN ALENCASTRO MORELLO [JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), NICOLLE BINO JUFFO
RODRIGUES (OAB: 29739-ES)], LEOCIR FEHLBERG [JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), NICOLLE BINO JUFFO RODRIGUES (OAB: 29739-ES)], LUIZ MARCOS PERINI FIOROT,
PAULO ROBERTO LUBIANA, ROSANE RESENDE DE MORAES SARNAGLIA
Processo: 05046/2017-2
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Administração
de Vila Velha
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE
Total: 2 processos

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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CONSELHEIRO
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 02769/2018-5
Unidade gestora: Fundo Estadual de Saúde
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03056/2018-1, 02722/2011-1, 02445/2011-4
Interessado: ALINNE ALVES PESSOA CERUTTI, ANSELMO TOZI, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA [ALEXANDRE AROEIRA SALLES (OAB: 28108DF, OAB: 71947-MG, OAB: 169204-RJ, OAB: 404651SP), ALEXANDRE AROEIRA SALLES (OAB: 28108-DF,
OAB: 71947-MG, OAB: 169204-RJ, OAB: 404651-SP),
ALEXANDRE LEVINZON, ALEXANDRE LEVINZON, ANDRÉ
FARHAT PIRES, ANDRÉ FARHAT PIRES, BRUNA CAROLINA BARBOSA SOARES, BRUNA CAROLINA BARBOSA SOARES, CRISTIANO NASCIMENTO E FIGUEIREDO (OAB:
35120-DF, OAB: 101334-MG, OAB: 169609-RJ, OAB:
403613-SP), CRISTIANO NASCIMENTO E FIGUEIREDO
(OAB: 35120-DF, OAB: 101334-MG, OAB: 169609-RJ,
OAB: 403613-SP), Daniela Nicoli Mendes, Daniela Nicoli Mendes, EUGENIO ROMITA FILHO, EUGENIO ROMITA
FILHO, FERNANDA MARIA GOMES ZAMBELLI, FERNANDA MARIA GOMES ZAMBELLI, FRANCISCO FREITAS DE
MELO FRANCO, FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO,
GUILHERME LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER,
GUILHERME LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER,
JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR (OAB: 11650-ES), JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR (OAB: 11650-ES), JORGE NUNES DA SILVA NETO, JORGE NUNES DA SILVA NETO, LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI (OAB: 32250-DF,
OAB: 124463-MG, OAB: 188955-RJ, OAB: 403832-SP),

LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI (OAB: 32250-DF, OAB:
124463-MG, OAB: 188955-RJ, OAB: 403832-SP), MARIA
JÚLIA LACERDA ROSELLI GOULART DA ROCHA, MARIA
JÚLIA LACERDA ROSELLI GOULART DA ROCHA, MARINA HERMETO CORREIA, MARINA HERMETO CORREIA,
MATHEUS GARRIDO DE OLIVEIRA KABBACH, MATHEUS
GARRIDO DE OLIVEIRA KABBACH, MILENA COSTA (OAB:
14623-ES), MILENA COSTA (OAB: 14623-ES), PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE (OAB: 35148-DF, OAB:
90459-MG, OAB: 169230-RJ, OAB: 403619-SP), PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE (OAB: 35148-DF, OAB:
90459-MG, OAB: 169230-RJ, OAB: 403619-SP), RAFAEL VILELA BORGES, RAFAEL VILELA BORGES, RAPHAEL
LUCEIRO DOS SANTOS (OAB: 45466-DF, OAB: 131256MG, OAB: 190020-RJ, OAB: 403078-SP), RAPHAEL LUCEIRO DOS SANTOS (OAB: 45466-DF, OAB: 131256-MG,
OAB: 190020-RJ, OAB: 403078-SP), RAQUEL DE MORAES LAUDANNA, RAQUEL DE MORAES LAUDANNA, RENATA VILELA SAMPAIO, RENATA VILELA SAMPAIO, TATHIANE VIEIRA VIGGIANO FERNANDES (OAB: 27154-DF,
OAB: 116677-MG, OAB: 169164-RJ, OAB: 402849-SP),
TATHIANE VIEIRA VIGGIANO FERNANDES (OAB: 27154DF, OAB: 116677-MG, OAB: 169164-RJ, OAB: 402849SP), TATIANE GOLFETTO SOLDNER ALVES, TATIANE GOLFETTO SOLDNER ALVES], JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA [ADRIANA SIMADON BERTONI, ADRIANA SIMADON BERTONI, CYNTHIA EMY TAMAJUSUKU, CYNTHIA EMY TAMAJUSUKU, FELIPE CHIATTONE ALVES, FELIPE CHIATTONE ALVES, JULIANA CAPORAL FERRARI,
JULIANA CAPORAL FERRARI, LEANDRO JOSE DOS SANTOS GOMES, LEANDRO JOSE DOS SANTOS GOMES, MARIANGELA VASSALO, MARIANGELA VASSALO, RAFAEL
GALVAO SILVEIRA, RAFAEL GALVAO SILVEIRA, RENATA
www.tce.es.gov.br

OLIVEIRA DO NASCIMENTO SHIOSAWA, RENATA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SHIOSAWA, RICARDO ALVES
BASTOS, RICARDO ALVES BASTOS, SILVIA MARIA COELHO PIRES HAUSCHILD, SILVIA MARIA COELHO PIRES
HAUSCHILD, TANIA MARIA CARDOSO DE MENDONÇA,
TANIA MARIA CARDOSO DE MENDONÇA], JEFERSON
SILVA CARMO, MARIA DE LOURDES SOARES, RAFAEL
FREITAS DE ARAUJO
Recorrente: BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA [CARLOS ALBERTO TRAD FILHO (OAB: 12805ES), CARLOS ALBERTO TRAD FILHO (OAB: 12805-ES),
FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO (OAB: 8899-ES), MARIANA ALBORGUETI MARTINS
(OAB: 21887-ES), ROGÉRIO BRUM MATTOS, ROGÉRIO
BRUM MATTOS]
Processo: 04847/2018-5
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA
Processo: 04848/2018-1
Unidade gestora: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
Responsável: HAROLDO CORREA ROCHA
Processo: 05120/2018-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Água Doce
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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do Norte
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 03734/2016-7, 02840/2016-3, 02926/20158, 02921/2015-5
Recorrente: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
Processo: 06608/2018-3

GANI, JEFFERSON ZANDONADI, SALVADOR FRANCISCO DE OLIVEIRA
Processo: 04022/2018-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataízes
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

Contas (LUIS HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Responsável: AMERICO SOARES MIGNONE, ANTONIO
SERGIO ALVES VIDIGAL, AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, CARLOS ROBERTO BRAGA CARNEIRO
JUNIOR, CHARLIS ADRIANI PAGANI, DALVA LYRIO GUTERRA, ENGE URB LTDA, EZEQUIEL ANTONIO DADAL-

Apensos: 06300/2015-4

TO, IZAEL EUZEBIO DOS SANTOS, JOLHIOMAR MAS-

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco

Interessado: IVETE BATISTA DA SILVA [TALYTTA DAHER
RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB: 16120-ES)]

SARIOL NASCIMENTO, JOSE EDUARDO FARIA DE AZE-

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

Recorrente: ROBERTINO BATISTA DA SILVA [FELIPE
OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES), GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES (OAB: 17274-ES, OAB:
151947-RJ), ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR
(OAB: 22502-ES), TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI
PEDRA (OAB: 16120-ES)]

MENTO, MARCOS MOTTA FERREIRA, MAURO DA SIL-

Apensos: 02525/2007-1, 01423/2007-8
Interessado: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Recorrente: EDSON HENRIQUE PEREIRA
Total: 5 processos

Processo: 04044/2018-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Transportes
e Obras Públicas

CONSELHEIRO
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 02760/2018-4
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Serviços de
Serra
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME [THIAGO MORENO FARIA (OAB: 18949-ES)]
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
CARLOS AUGUSTO LORENZONI, CHARLIS ADRIANI PA-

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

VEDO, LAURIETE CANEVA, MAGALY NUNES DO NASCIVA RONDON, MOISES PENNO SVENSSON, REGINA SILVA TOSE, SAMUEL DIAS DE SOUZA FILHO, SEVERINO
ALVES DA SILVA FILHO, SILAS AMARAL MAZA, VALTAZAR MACHADO, WAGNER JOSE ZOCCA, WELLINGTON
COSTA FREITAS
Terceiro interessado: ENGE URB LTDA
Processo: 02579/2018-3
Unidade gestora: Câmara Municipal de Baixo Guandu

Exercício: 2017

Classiﬁcação: Consulta

Responsável: PAULO RUY VALIM CARNELLI [HELEN
APARECIDA ABRANTES CAIRES (OAB: 11844-ES)]

Consulente: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES,
Baixo Guandu, WILTON MINARINI)

Total: 3 processos
- CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO
Processo: 01585/2017-9

Processo: 03440/2018-1
Unidade gestora: Polícia Militar do Espírito Santo
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra

Exercício: 2017

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Responsável: LAERCIO OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO

Representante: Membros do Ministério Público de

RO FILHO

www.tce.es.gov.br

SOUZA DO NASCIMENTO, NYLTON RODRIGUES RIBEI-
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Processo: 04729/2018-4

Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Unidade gestora: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Exercício: 2016

Classiﬁcação: Relatório de Gestão Fiscal

LOS, LOURENCIA RIANI [CLAUDIA RODRIGUES NASCI-

Exercício: 2018
Responsável: EDER PONTES DA SILVA
Processo: 07914/2018-9
Unidade gestora: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Classiﬁcação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2018
Responsável: EDER PONTES DA SILVA
Total: 5 processos

CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 04001/2015-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Vitória
Classiﬁcação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014

MENTO (OAB: 9787-ES), FELIPE OSORIO DOS SANTOS

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.

(OAB: 6381-ES), LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO

Decisão 02897/2018-4

Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCE-

(OAB: 19260-ES)]

Processos: 07321/2009-3, 03101/2013-1

Processo: 03110/2018-1

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra

Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Muqui

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Iúna

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração

Responsável: NICOLAU ESPERIDIAO NETO, ALUISIO FILGUEIRAS, CARLOS RENATO PRUCOLI

Apensos: 03082/2013-2

Denunciante: Vereadores município Muqui

Interessado: ROGERIO CRUZ SILVA

Procurador: MARIA CLAUDIA DE ARAUJO BERALDI

Recorrente: JOSE RAMOS FURTADO [ALTAMIRO THA-

DENÚNCIA - excluir determinação do acórdão tc
390/2011 - tornar sem efeito a decisão TC 02417/2017
– REPRESENTAR AO TCU - arquivar.

DEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)]
Total: 3 processos

Total geral: 21 processos

Responsável: TATIANA PREZOTTI MORELLI
Processo: 05186/2017-1

Outras Decisões - Plenário

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO: Dia 11
de dezembro de 2018 - terça-feira.

www.tce.es.gov.br

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Denúncia apresentada
pelos Vereadores do Município de Muqui, senhores Sérgio Luiz Anequim, Eros Prúcoli e Carlos Henrique Dias Luparelli, em face do Edital nº 001/2009, cujo objeto foi a
seleção pública de candidatos para atender ao Programa
de Saúde da Família.
O Acórdão TC-390/2011 (ﬂs. 545/549) determinou ao
Município de Muqui a realização de concurso público pa-
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ra preenchimento dos cargos atinentes ao Programa de
Saúde da Família e processo seletivo público para preenchimento dos cargos de agente de combate a endemias
e agente comunitário de saúde no prazo de seis meses a
contar da notiﬁcação do Acórdão.
Em abril de 2013, o atual Prefeito do Município de Muqui,
senhor Aluísio Filgueiras, protocolou Ofício (ﬂs. 657/660)
requereu prorrogação do prazo, o que foi acolhido pelo então Conselheiro Relator, Excelentíssimo Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, proferiu Voto (ﬂs. 670/676),
e pelo Plenário desta Egrégia Corte de Contas na Decisão TC-6644/2013 (ﬂs. 677/678), prorrogando-se o prazo por mais 12 (doze) meses.
Em documento protocolado em 27 de fevereiro de 2015
(ﬂs. 690/692, com documentação de suporte às ﬂs.
693/704), o responsável requereu nova dilação do prazo para realização do concurso público e do processo seletivo, tendo em vista que a matéria está sub judice, em
virtude de ação impetrada pelos aprovados no Processo
Seletivo do Edital 001/2009.
Em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador
Luciano Vieira (Parecer PPJC 3875/2015 - ﬂs. 709/711),
o Ministério Público de Contas concluiu que não há qualquer impedimento para a realização tanto do concurso
público para a contratação dos proﬁssionais atinentes ao
Programa de Saúde da Família, quanto do processo seletivo para o preenchimento dos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, entendimento acompanhado por mim no Voto 2006/2015 (ﬂs.
715/719), bem como por esta Egrégia Primeira Câmara
(Decisão TC-5129/2015 - Primeira Câmara).
Nesse sentido, decidiu-se pelo indeferimento do pedido de nova prorrogação do prazo, bem como pela deter-

minação ao atual Prefeito Municipal de Muqui, senhor
Aluísio Filgueiras, que cumprisse os termos do Acórdão
TC 390/2011, no prazo nele ﬁxado (6 meses), tendo sido posteriormente aclarado no Voto 2672/2015 (ﬂs.
736/738) e na Decisão TC-6110/2015 - Primeira Câmara
(ﬂ. 739) que tal prazo deverá ser contado a partir da notiﬁcação ao gestor da Decisão TC-5129/2015.

pessoal encontra-se acima do limite estabelecido na Lei
de Responsabilidade Fiscal, no percentual de 54,53%,
nos últimos quatro meses, não foram efetivamente apuradas pela área técnica desta Egrégia Corte de Contas.
Acolhendo proposta do Conselheiro Marco Antonio da
Silva, o prazo para realização da diligência foi reduzido
para 15 dias na Decisão TC 733/2016 - Plenário (ﬂ. 805).

Em novembro e dezembro de 2015, o senhor Aluísio Filgueiras, protocolou os Ofícios PMM/Gabinete nº
0153/2015 (ﬂs. 752/757) e PMM/Gabinete nº 0160/2015
(ﬂs. 774/779), alegando a inviabilidade do cumprimento da decisão constante do Acórdão TC-390/2011, tendo em vista que, após queda de 38% na arrecadação
municipal, o gasto com pagamento de pessoal encontra-se acima do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, no percentual de 54,53%, nos últimos
quatro meses.

A diligência foi cumprida pela área técnica na Manifestação Técnica 314/2016 (ﬂs. 811/813).

Mediante a Manifestação Técnica MTP 25/2016 (ﬂs.
763/768), a 5ª Secretaria de Controle Externo opinou
pelo indeferimento do pedido de suspensão do Acórdão
TC-390/2011, por entender que os argumentos apresentados pelo Prefeito Municipal não são hábeis para justiﬁcar a ausência de realização de concurso público para dar o correto provimento aos cargos e empregos públicos municipais, o que foi corroborado pelo Ministério
Público de Contas no Parecer PPJC 366/2016 (ﬂ. 782),
da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luciano Vieira.
Mediante o Voto 700/2016 (ﬂs. 792/795), opinei no sentido de que os autos fossem baixados em diligência à
área técnica no prazo de 30 dias, tendo em vista que as
alegações do gestor de que houve queda de 38% na arrecadação municipal, e que o gasto com pagamento de
www.tce.es.gov.br

No entanto, em maio de 2016, o senhor Aluísio Filgueiras protocolou Requerimento (ﬂs. 820/826), bem como
documento que o mesmo intitulou Recurso de Reconsideração (ﬂs. 827/875), em face da Decisão TC 5159/2015.
Os autos retornaram à área técnica para análise da documentação encaminhada pelo gestor. Mediante a Manifestação Técnica 860/2016 (ﬂs. 880/885), a Secex Previdência concluiu pelo não conhecimento dos petitórios, uma vez ausentes os requisitos de admissibilidade e
tempestividade e pela determinação de novo prazo para encaminhamento ao Tribunal da documentação que
comprovasse a realização do concurso público previsa no
item 3 do Acórdão TC 390/2011.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador de Contas Luciano Vieira (Manifestação do
Ministério Público de Contas 02/2017 - ﬂ. 891).
No Voto 3050/2017 ratiﬁquei o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, ﬁxando o prazo de 6 (seis) meses para encaminhameto ao Tribunal da
documentação que comprovasse a realização do concurso público previsa no item 3 do Acórdão TC 390/2011
(ﬂs. 896/902).
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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No Voto-vista de ﬂs. 904/909, o então Conselheiro José
Antônio Pimentel ﬁxou o prazo de 12 (doze) meses para
o cumprimento do item 3 do Acórdão TC 390/2011.
Neste sentido, o Plenário, por meio da Decisão
2417/2017 (ﬂs. 914/928), acolhendo o voto-vista, ﬁxou
o prazo de 12 (doze) meses para o cumprimento do item
3 do Acórdão TC 390/2011.
Regularmente notiﬁcado da decisão, o senhor Carlos Renato Prúcoli (ﬂs. 929/930/931) protocolizou documento
requerendo a suspensão da exigência de realização de
consurso público (ﬂs. 935/938).
Os autos foram encaminhados à SecexPrevidência, que
exarou a Manifestação Técnica 591/2018, opinando pela ﬁxação de novo prazo para realização de concurso
público, proibição da realização de novos certames para contratação temporária de proﬁssionais para atendimento ao Programa de Saúde da Família e aplicação de
pena de multa ao gestor.
O Ministério Público de Contas, na Manifestação
260/2018, opinou pelo indeferimento do pedido de suspensão da exigência de realização de concurso público, e
pela notiﬁcação ao gestor para cumprimento da Decisão
TC 2417/2017.
É o relatório.

seguintes termos:
“(...) 3. Fixar prazo de 6 (seis) meses, a contar da notiﬁcação deste Acórdão, para que o Município de Muqui
realize concurso público para preenchimento dos cargos
atinentes ao Programa de Saúde da Família e processo
seletivo público para preenchimento dos cargos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde, sendo que as contratações temporárias já efetuadas,
em vista do princípio da continuidade do serviço público, só deverão ser prorrogadas até o resultado ﬁnal do
concurso ou processo seletivo público sob pena de sanção pecuniária; (...)”
Conforme demonstrado no relatório deste voto, os responsáveis apresentaram reiterados pedidos de prorrogação de prazo e também alegações referentes à impossibilidade de realização do concurso público, conforme determinação desta Corte.
Pois bem.
Manifestaram-se novamente a área técnica e o Ministério Público de Contas, nos seguintes termos:
- Manifestação Técnica 591/2018
“(...) 4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

2 FUNDAMENTAÇÃO

Levando em consideração as análises aqui procedidas e
as motivações adotadas, propõe-se:

Observa-se que Acórdão TC-390/2011 (ﬂs. 545/549) determinou ao Município de Muqui a realização de concurso público para preenchimento dos cargos atinentes ao
Programa de Saúde da Família e processo seletivo público para preenchimento dos cargos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde no prazo
de seis meses a contar da notiﬁcação do Acórdão, nos

4.1 A ﬁxação de novo prazo para realização de concurso público para preenchimento dos cargos atinentes ao
Programa de Saúde da Família e processo seletivo público para preenchimento dos cargos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde, sob pena de sanção pecuniária, nos moldes determinados no
Acórdão TC 390/2011;
www.tce.es.gov.br

4.2 A proibição da realização de novos certames para contratação temporária de proﬁssionais para atendimento ao Programa Saúde da Família;
4.3 A aplicação de pena de multa ao gestor, tendo em
vista o não cumprimento da decisão contida no Acórdão TC 390/2011, proferido no bojo do Processo TC
3721/2009.”
- Manifestação 260/2018 do Ministério Público
“(...)
Portanto, mostra-se cabível, no caso, o indeferimento do
pedido almejado pelo Prefeito, inalterando, assim, Decisão TC- 02417/2017-6, expedindo, outrossim, notiﬁcação ao gestor para que traga informações e documentações acerca do cumprimento da Decisão.
Giro outro, também não é possível a aplicação de penalidade ao gestor pelo não atendimento à decisão do Tribunal de Contas, seja porque não ﬁndado o prazo estabelecido na Decisão TC-02417/2017-6, seja porque não
houve a respectiva citação para apresentação de justiﬁcativas, facultativas.
Isto posto, pugna o Ministério Público de Contas pelo indeferimento do pedido de suspensão da exigência de realização de Concurso Público, expedindo notiﬁcação ao
gestor para que comprove o cumprimento da Decisão
TC- 02417/2017-6.
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 ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento. (...)”
Pelas razões que passarei a expor na presente fundamentação, com a devida vênia, discordo do posicionamento da área técnica exarado na Manifestação TécniQuarta-feira, 21 de novembro de 2018
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ca 591/2018 e do posicionamento do Ministério Público
Especial de Contas exarado na Manifestação 260/2018.
Embora tenha me manifestado sobre a necessidade de
realização do concurso público para preenchimento dos
cargos atinentes ao Programa de Saúde da Família e processo seletivo público para preenchimento dos cargos de
agente de combate a endemias e agente comunitário de
saúde, a partir de nova análise dos autos, veriﬁquei que
o tema precisa ser reavaliado.
Trata-se de Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programa de Saúde da Família - PSF (atual Estratégia de Saúde da Família - ESF), de natureza federal.
Neste sentido, sendo custeados com recursos da União,
cumpre ao Tribunal de Contas da União (TCU) exercer
sua competência para veriﬁcar a legalidade, economicidade e legitimidade das despesas decorrentes de tais
programas, sem afastar, é claro, a competência deste Tribunal, em razão da existência de recursos municipais envolvidos.
Assim, não parece razoável que esta Corte de Contas
adote para a matéria entendimento diverso do órgão
que ﬁscaliza a maior parte dos valores destinados aos
programas. Neste sentido entendo necessária a veriﬁcação do posicionamento do TCU sobre a matéria.
É preciso ressaltar que a determinação realizada por esta
Corte ocorreu no ano de 2011. A partir de então o Tribunal reiterou por diversas vezes a determinação.
Ocorre que, ao longo dos últimos anos, o TCU vem adotando posicionamentos diversos sobre a matéria em
seus julgados.
No ano de 2003 entendeu como alternativas válidas para a contratação dos agentes comunitários de saúde e

demais proﬁssionais das Equipes de Saúde da Família,
a contratação direta pelo município ou Distrito Federal, com a criação de cargos ou empregos públicos, ou a
contratação indireta, mediante a celebração de contrato
de gestão com Organização Social ou termo de parceria
com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip).
Em seguida, em 2014, determinou a realização de concurso público, e em 2016, considerou a possibilidade da
realização de contratações temporárias.
Observe-se:
ACÓRDÃO 1146/2003 - Plenário – TCU
(...)
9.6. determinar ao Ministério da Saúde, por intermédio
da Secretaria de Políticas de Saúde, que, na implementação do Programa Saúde da Família, nos diversos entes da
Federação, qualquer que seja a nomenclatura do programa adotada no local, observe o seguinte:
9.6.1. somente podem ser consideradas como alternativas válidas para a contratação dos agentes comunitários
de saúde e demais proﬁssionais das Equipes de Saúde
da Família, a contratação direta pelo município ou Distrito Federal, com a criação de cargos ou empregos públicos, ou a contratação indireta, mediante a celebração
de contrato de gestão com Organização Social ou termo
de parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), nos termos da Lei 9.637/98 e da
Lei 9.790/99;
(...)
ACÓRDÃO Nº 1464/2014 – TCU – Plenário
Neste julgado, a Manifestação Técnica apontou:
www.tce.es.gov.br

(...)
105.3 No tocante às demais falhas, a seguir listadas, concluiu-se pela realização de recomendação ao Município
de Lavras da Mangabeira/CE:
a) contratação de proﬁssionais da área de saúde para a
prestação de serviços por tempo determinado no Programa Saúde da Família - PSF, contrariando entendimento ﬁrmado por este Tribunal no sentido de que na implantação do Programa Saúde da Família (atual estratégia Saúde da Família) sejam observadas, como únicas alternativas válidas para a contratação dos proﬁssionais
das equipes de saúde, a contratação direta, por meio de
concurso público, ou indireta, mediante a celebração de
contrato de gestão com Organização Social ou Termo de
Parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Acórdãos 1.146/2003-P, 1.128/2007-P e
281/2010-P); (parágrafos 93 a 99).
E o voto apresentou a seguinte conclusão:
VOTO
(...)
36. Por sua vez, em relação à irregularidade detectada no PSF, seguindo a linha dos Acórdãos 8.335/2011,
6.438/2011, 8.336/2011, 429/2012, da 1ª Câmara, e do
Acórdão 2.093/2012, do Plenário, também entendo pertinente, por ora, apenas determinar ao município de
Lavras da Mangabeira/CE que, no prazo máximo de 6
(seis) meses e com observância dos requisitos e características previstos na Portaria MS 1.886/1997, no Decreto 3.189/1999 e na Lei 10.507/2002, adote providências com vistas à realização de concurso público para a contratação dos proﬁssionais das Equipes de Saúde
da Família, em atendimento aos Acórdãos 1.146/2003,
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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1.281/2007 e 281/2010, todos do Plenário desta Corte
de Contas, substituindo, após o término de tal procedimento, todos os proﬁssionais anteriormente contratados de forma irregular.
Por ﬁm, o Plenário assim determinou, seguindo o voto
do Relator:
(...)
9.7.1. no prazo máximo de 6 (seis) meses e com observância dos requisitos e características previstos na Portaria MS 1.886/1997, no Decreto 3.189/1999 e na Lei
10.507/2002, adote providências com vistas à realização
de concurso público para a contratação dos proﬁssionais
das Equipes de Saúde da Família, em atendimento aos
Acórdãos 1.146/2003, 1.281/2007 e 281/2010, todos do
Plenário do TCU, substituindo, após o término de tal procedimento, todos os proﬁssionais anteriormente contratados de forma irregular;
ACÓRDÃO Nº 2492/2016 – TCU – Plenário
Análise Técnica
(...)
8. Ausência de concurso público para a contratação de
pessoal da área de saúde:
(...)
Análise
(...)
8.5 Assiste parcial razão aos recorrentes. Pois se, de um
lado, assiste razão ao sinalizar que o Programa em questão não tem uma garantia de continuidade dos ﬁnanciamentos pelo Governo Federal, nem os repasses cobrem
todos os custos do programa, de outro, não lhes assistem razão ao alegar que a contratação temporária afasta

integralmente a necessidade de critérios objetivos ou de
concurso para a seleção dos candidatos.
8.6 Entretanto, é certo que a contratação temporária
permite uma ﬂexibilização da regra do concurso público.
Relevante destacar que a Constituição Federal, embora
tenha instituído como regra a obrigatoriedade de provimento de cargos e empregos efetivos na Administração
Pública por meio de concurso público (art. 37, inc. II), o
inciso IX do art. 37 estabelece uma exceção pela qual pode haver contratação por prazo determinado. Para tanto,
exige que se encontrem presentes dois requisitos: a previsão expressa em lei e a real existência de necessidade
temporária de excepcional interesse público.
8.7 No âmbito federal, o dispositivo constitucional foi
regulamentado pela Lei 8.745/1993, para especiﬁcar o
que seria necessidade temporária de excepcional interesse público, deﬁnindo-se as áreas que seria permitido
as contratações.
8.8 Na esfera municipal, não há indicação da existência de lei regulamentando as contratações temporárias.
Contudo, a própria natureza do programa e a forma de
ﬁnanciamento sinalizam com a possibilidade de lei local permitir tais contratações como temporárias. Frise-se, entretanto, que o fato da contratação ser temporária não afasta a necessidade de critérios objetivos ou de
concurso para a seleção dos candidatos.
8.9 Pesa em favor dos recorrentes, ainda, o fato de o
Ministério da Saúde não exigir que os proﬁssionais da
área da saúde sejam contratados de forma permanente ou por meio de concurso. Tal exigência, se houvesse,
seria um contrassenso porque os valores repassados para execução do programa não cobrem todos os custos
de ﬁnanciamento. Inclusive, em algumas hipóteses, há
www.tce.es.gov.br

expressa vedação para o uso dos recursos, como é o caso, por exemplo, da proibição de pagamento de inativos
com os recursos do PAB.
8.10 Então, parece lógico não impor aos municípios, que
são parceiros do Ministério da Saúde na execução dos
seus programas, a forma de contração dos proﬁssionais
da área da saúde, considerando que a União não responde integralmente pelo ﬁnanciamento de eventuais contratações de natureza permanente. Por derradeiro, deve-se considerar que cabe ao Poder Legislativo Municipal deﬁnir, em nível local, nos termos da Constituição Federal, o seu modelo de gestão e as hipóteses de contratação temporária.
8.11 Nesse espeque, é de se acolher as alegações dos recorrentes.(...)
Voto do Relator
11. No que tange à ausência de realização de concurso
público para a contratação de pessoal na área de saúde para a execução de programa das Saúde da Família,
considerando que os programas, por sua natureza, eram
temporários e que a jurisprudência deste Tribunal, nesses casos, tem sugerido apenas a determinação da adoção de providências pelos municípios quanto às situações tidas por irregulares, sem aplicar sanção aos responsáveis por tal falha (Acórdãos 1.281/2007, 281/2010,
2.093/2012, 2.473/2012, 771/2013 e 1.464/2014, todos
do Plenário), entendo pertinente o acolhimento das alegações apresentadas.(...)”
Assim, restou demonstrado que as decisões daquela
Corte de Contas oscilaram ao longo dos últimos anos.
Importante considerar ainda que este Tribunal também
tem adotado posicionamentos diversos sobre o tema.
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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Há julgados mantendo o entendimento exarado na Resolução TC 216/2007 (Manual de Orientação para o Estado e Municípios Capixabas sobre a gestão das ações
e dos serviços públicos de saúde), e no Parecer/Consulta TC 006/2009, de que os serviços de saúde devem ser
exercidos diretamente pelo Município e a contratação de
pessoal para atuação no PSF exige concurso público, não
sendo adequadas as contratações temporárias, as realizadas indiretamente por meio de Organizações Sociais
Sem Fins Lucrativos (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), nos moldes do Acórdão
TC 1560/2017 – 2ª Câmara (Processo 8463/2013).
Por outro lado, os Acórdãos 588/2013 (Processo TC
6964/2010), 189/2013 (Processo TC 1158/2009) e
222/2014 (Processo TC 8013/2007), indicam a possibilidade de os municípios realizarem tanto a contratação
direta, por meio de concurso público, quanto a contratação indireta.
A ﬁm de demonstrar a inexistência de consenso sobre
o tema, apresenta-se ainda posicionamento doutrinário
de Gustavo Justino de Oliveira e Fernando Borges Mânica, no livro Parcerias na Saúde..
Os autores, ao tratarem da contratação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias à luz da Emenda Constitucional nº 51/2006 e a Lei
Federal nº 11.350/2006, assim esclarecem:
“Saliente-se que não consta do Texto Constitucional determinação de que a contratação dos referidos agentes
deve ocorrer, sempre e necessariamente, pelo Poder Público. Consta unicamente que, nos casos de contratação
pelo Poder Público, deve ser promovido processo seletivo público. Assim, não resta outra interpretação, senão
a de que: (i) é possível a contratação direta dos agentes

referidos pelo Poder Público, sempre por processo seletivo público; (ii) é possível a contratação de tais agentes
por entidades privadas – preferencialmente não lucrativas - que eventualmente celebrem parceria com o poder público.”
Neste sentido, entendo temerária a manutenção da determinação, face a ausência de segurança jurídica, tendo
em vista que a matéria não se encontra consolidada no
âmbito desta Corte e também do Tribunal de Contas da
União, órgão competente para ﬁscalização dos programas custeados com recursos federais.
Desta forma, deve a determinação referente à exigência
de realização de concurso público para preenchimento
dos cargos atinentes ao Programa de Saúde da Família e
processo seletivo público para preenchimento dos cargos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde ser excluída do Acórdão TC 390/2011 e
tornada sem efeito a Decisão TC 02417/2017.
Pelo exposto, discordo do posicionamento da área técnica exarado na Manifestação Técnica 591/2018 e do
Ministério Público Especial de Contas na Manifestação
260/2018, da lavra do Procurador Luciano Vieira e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à sua consideração.

ferente à exigência de realização de concurso público para preenchimento dos cargos atinentes ao Programa de
Saúde da Família e processo seletivo público para preenchimento dos cargos de agente de combate a endemias
e agente comunitário de saúde e tornar sem efeito a Decisão TC 02417/2017, em razão da ausência de segurança jurídica;
1.2. Recomendar que este Tribunal de Contas adote as
providências cabíveis para a criação de uma Comissão,
com a ﬁnalidade de estudar as formas de contratação referentes à Estratégia de Saúde da Família, à luz do ordenamento jurídico pátrio, propondo ao Plenário, se for o
caso, as alterações cabíveis na Resolução TC 216/2007;
1.3. Representar ao Tribunal de Contas da União para
que veriﬁque a situação do Município de Muqui, no que
concerne às contratações realizadas no âmbito do Programa de Saúde da Família (atual Estratégia de Saúde da
Família);
1.4. Arquivem-se os presentes autos, após o trânsito em
julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/10/2018 – 38ª Sessão Ordinária
do Plenário.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

4. Especiﬁcação do quórum:

Relator

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.

1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator em:
1.1. Excluir do Acórdão TC 390/2011 a determinação rewww.tce.es.gov.br

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).
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5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 02898/2018-9
Processos: 05925/2015-9, 03950/2008-1, 01982/20087, 00542/2008-1, 03361/2006-6
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: MAX FREITAS MAURO FILHO, NELSON ALVES DE AGUIAR
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Procuradores: LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS
(OAB: 21979-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB:15786-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC 1004/2014 PLENÁRIO – NOTIFICAR O ESPÓLIO DA
SENHORA BEATRICE EUGENIE MACIEL DE AGUIAR DOS
TERMOS DO ACÓRDÃO TC 1004/2014 PLENÁRIO (PROCESSO TC 3950/2008) – REABRIR PRAZOS RECURSAIS –
REABRIR PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES NOS PRESENTES AUTOS

lo Ministério Público Especial de Contas em face do
Acórdão TC 1004/2014 Plenário, nos autos do Processo
3950/2008, referente à Auditoria Ordinária realizada por
esta Corte acerca de irregularidades ocorridas durante o
exercício de 2007.
Os autos foram encaminhados à Secex Recursos, que
concluiu pelo conhecimento do presente recurso e, no
mérito, pelo seu provimento (Instrução Técnica de Recurso 57/2017 - ﬂs. 147/163)
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer 2102/2017 – ﬂ. 170)
Em sessão de julgamento, conforme notas taquigráﬁcas (ﬂs. 180/182), o Procurador do senhor Max Freitas
Mauro Filho manifestou-se oralmente, sendo suas alegações posteriormente analisadas pelo Núcleo de Recursos e Consultas, que concluiu pela manutenção integral
do posicionamento externado na ITR 57/2017 (Instrução
Técnica de Recurso 107/2018).
O feito seguiu novamente para o Ministério Público de
Contas, que reiterou, in totum, o Parecer 2102/2017
(Parecer 1673/2018 – ﬂ. 259).

1 RELATÓRIO

Mediante o Despacho 39296/2018 (ﬂs. 261/263), determinei o retorno dos autos à área técnica para análise de
documentos que foram apresentados às ﬂs. 3085/3134
do Processo TC 3950/2008. Nestes, o senhor Nelson
Alves de Aguiar, representante do espólio da senhora Beatrice Eugenie Maciel de Aguiar, aponta nulidade
na notiﬁcação procedida na pessoa desta no tocante ao
Acórdão TC 1004/2014, tendo em vista que seu falecimento já havia ocorrido quando da prolação do Acórdão.

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pe-

Corroborando o entendimento do peticionante, a área

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

www.tce.es.gov.br

técnica concluiu que, tendo sido imputado débito à
ex-gestora, o espólio deveria ter sido previamente habilitado para modiﬁcação da responsabilidade, razão pela
qual sugere a notiﬁcação do espólio, na pessoa de seu
administrador, senhor Nelson Alves de Aguiar (Manifestação Técnica 708/2018 – ﬂs. 48/51).
É o relatório.
2 Fundamentação
Tendo sido notiﬁcado para apresentar contrarrazões no
presente recurso interposto pelo Ministério Público de
Contas, o senhor Nelson Alves de Aguiar aponta vício
formal na comunicação da decisão proferida por meio
do Acórdão TC 1004/2014 Plenário nos autos originais
(Processo 3950/2008).
Dessa forma, a documentação que o peticionante anexou às ﬂs. 3085/3134 do Processo 3950/2008 refere-se a
pedido de reabertura do prazo recursal feito pelo espólio
de Beatrice Maciel de Aguiar.
Conforme certidão de óbito apensada aos autos, a senhora Beatrice Maciel de Aguiar faleceu em 05/05/2011.
O Acórdão TC 1004/2014 Plenário foi prolatado na sessão do dia 18/11/2014, ou seja, em data posterior ao falecimento da responsável. Segundo o peticionante, até
a data de 22/12/2016 não havia sido facultado ao espólio da senhora Beatrice Maciel de Aguiar a oportunidade
processual de oferecimento do recurso de reconsideração, dada a ausência de notiﬁcação válida.
Sustenta que qualquer tentativa de realização de notiﬁcação direcionada à gestora falecida é nula, dado o vício
de seu conteúdo ou objeto, eis que é impossível notiﬁcar pessoa morta.
Nesse sentido, o peticionante requer a renovação do ato
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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cientiﬁcatório do acórdão condenatório ao espólio, com
a reabertura do prazo do Recurso de Reconsideração ao
espólio, nos termos art. 371 do Regimento Interno.
Ratiﬁco integralmente o posicionamento da área técnica pelo acolhimento do pedido do peticionante, tomando como razão de decidir a fundamentação exarada na
Manifestação Técnica 708/2018 (ﬂs. 48/51), nos seguintes termos:
Nos termos do §2º do art. 405 do RITCEES, “o recurso de
reconsideração poderá ser interposto pelo responsável,
pelo interessado, pelo sucessor ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de trinta dias, contados na
forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal”.
A senhora Beatrice Maciel de Aguiar teve suas contas julgadas irregulares, sendo-lhe imputado o ressarcimento
no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente a 45.625,64 VRTE, em razão da manutenção
parcial da irregularidade descrita no item 1.1 da ITC nº
1778/2012, bem como foi-lhe aplicada multa individual
no montante correspondente a 3.000 VRTE (três mil), em
razão das irregularidades descritas nos itens 1.4-A, 1.7 e
1.11 da ITC nº 1778/2012.
Como à época da prolação do Acórdão 1004/2014 não
constava dos autos qualquer informação acerca do falecimento da senhora Beatrice Maciel de Aguiar, foi ela
condenada ao ressarcimento e, por conseguinte, a notiﬁcação do Acórdão também foi direcionada à gestora falecida, e não ao seu espólio.
Não há dúvidas de que a obrigação de ressarcir o dano a
que deu causa a responsável falecida deva ser suportada pelos herdeiros, no limite do patrimônio recebido como herança, a teor do preceito do art. 5º, inciso XLV, da

Constituição Federal.

postas pelo Relator, em:

Contudo, é necessária a habilitação prévia do espólio ou
dos sucessores para a modiﬁcação da responsabilidade,
na hipótese de sucessão processual, haja vista que o falecimento da gestora é antecedente à condenação pelo Tribunal.

1.1. NOTIFICAR o espólio da senhora Beatrice Eugenie
Maciel de Aguiar, na pessoa de seu representante, senhor Nelson Alves de Aguiar, dos termos do Acórdão TC
1004/2014 Plenário, proferido nos autos do Processo
TC 3950/2008, e, consequentemente, reabrir os prazos
concedidos à parte para apresentação dos recursos admitidos em lei a partir do recebimento da notiﬁcação;

Assim, considerando que o dano a ser ressarcido ao erário poderá recair sobre os bens deixados aos seus herdeiros e que até o presente momento o espólio da senhora
Beatrice Maciel de Aguiar não foi notiﬁcado do Acórdão
1004/2014, opina-se pela notiﬁcação do seu espólio, na
pessoa do administrador provisório da herança/espólio,
Sr. Nelson Alves de Aguiar, quanto ao débito aplicado no
Acórdão 1004/2014.
Tendo em vista, ainda, que o espólio da senhora Beatrice Eugenie Maciel de Aguiar foi notiﬁcado para apresentar contrarrazões nos presentes autos sem o devido conhecimento quanto à decisão anteriormente proferida
no processo de origem, entendo que também ser reaberto o prazo do espólio para apresentação de contrarrazões ao Recurso em tela.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevendo em todos os seus termos o entendimento técnico, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à
sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões exwww.tce.es.gov.br

1.2. REABRIR o prazo concedido ao espólio da senhora
Beatrice Eugenie Maciel de Aguiar, na pessoa de seu representante, senhor Nelson Alves de Aguiar, para apresentação de contrarrazões recursais nos presentes autos, no PRAZO IMPRORROGÁVEL de 30 (trinta) dias, a
partir da publicação da presente decisão.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/10/2018 – 38ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator),
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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Decisão 02899/2018-3
Processo: 06014/2018-2
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim
Relator: Domingos Augusto Taufner
Representante: Unidade Técnica do TCEES (SecexPrevidencia)
Terceiro interessado: ORLANDO BERGAMINI JUNIOR,
WILSON MARQUES PAZ
Responsável: LUCIANO DE PAIVA ALVES, THIAGO PECANHA LOPES
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPEMIRM NOTIFICAÇÃO - SUSPENDER A APRECIAÇÃO DOS PROCESSOS DE REGISTRO DAS CONCESSÕES
DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM TRÂMITE NESTA
CORTE DE CONTAS – CITAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, formulada pela Secretaria de Controle Externo de Previdência do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em face da Prefeitura Municipal de Itapemirim, em razão da edição da Lei Complementar Municipal nº 201/2017 que dispõe sobre a transposição de
regime celetista para estatutário dos empregos públicos
criados pelas Leis Complementares 10/2005, 17/2006 e
28/2008.
Alegam os representantes:

Inconstitucionalidade na transposição dos regimes;
Inconstitucionalidade em razão da migração do regime
previdenciário;
Ausência de estimativa de impacto previdenciário e atuarial;
Ausência de estudo de impacto orçamentário e ﬁnanceiro.
Através da Decisão nº 01534/2018-9 foi conhecida a representação, concedida a medida cautelar, determinado a suspensão da transposição dos servidores públicos
abarcados pela Lei Municipal nº 201/2017 e a notiﬁcação do responsável.
Tendo em vista a informação de que a notiﬁcação do Prefeito Interino não se realizou, foi determinado a retiﬁcação do comando decisório a ﬁm de que fossem notiﬁcados os novos ocupantes dos cargos de Prefeito e de Presidente do IPREVITA, o que foi realizado na sequência.
Com isso, o Sr. Wilson Marques Paz – Diretor Presidente
do IPREVITA, apresentou suas justiﬁcativas (23-Defesa/
justiﬁcativa 01022/2018).
Após o decurso de prazo, o Controle Interno municipal
informou que a transposição dos servidores de que trata
a LC 201/2017 já foi realizada e carreou a cópia de inteiro
teor do Processo Administrativo Interno nº 7.506/2015.
Os autos seguiram para a SecexPrevidencia que elaborou a Instrução Técnica Inicial nº 00556/2018-3 opinando pela notiﬁcação do Procurador Geral do Município
quanto à possibilidade de se negar exequibilidade à Lei
Complementar 201/2017, bem como a Lei 2.778/2014
em virtude de inconstitucionalidade, pelo acolhimento
da medida cautelar no sentido de determinar: reversão
da transposição dos servidores; reversão do regime prewww.tce.es.gov.br

videnciário autorizado pela Lei Complementar Municipal
nº 201/2017 determinando que os empregados públicos
retornem ao regime geral de previdência social; a imediata exclusão dos servidores estabilizados (ADCT,art.19)
do rol de segurados do RPPS e retorno ao RGPS, até que
se julgue em deﬁnitivo a regularidade da transferência.
Sugeriu ainda a equipe técnica a suspensão dos processos de registros das concessões de aposentadorias e
pensões em trâmite nesta Corte de Contas de eventuais
servidores que se encontrem na situação albergada pela
Lei Municipal 2.778/2014.
Por ﬁm, sugeriu a citação dos Srs. Luciano de Paiva Alves
e Thiago Peçanha Lopes em razão dos seguintes indicativos de irregularidades:
Responsáveis Irregularidades
Luciano de Paiva Alves Transposição de regime jurídico
celetista para estatutário sem exigência de concurso público.
Luciano de Paiva Alves Migração de servidores estáveis
na forma do ADCT art. 19 para regime próprio de previdência social.
Thiago Peçanha Lopes Não atendimento à decisão
1534/2018 e despacho 37702/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Após, os autos seguiram para o Ministério Público de
Contas que através do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva elaborou o Parecer nº 05166/2018-5 encampando o entendimento técnico.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente registro que embora o julgamento de ReQuarta-feira, 21 de novembro de 2018
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presentações desse jurisdicionado (Prefeitura de Itapemirim) seja de competência de uma das Câmaras desta Corte, em razão da área técnica ter suscitado incidente de inconstitucionalidade dos artigos 236 e 237 da Lei
Municipal nº 564/2009, alterada pela Lei 743/2014, trago a matéria para apreciação do Plenário, conforme preceitua o art. 337 do Regimento Interno desta Corte.
A SecexPrevidencia elaborou a Instrução Técnica Inicial
nº 00556/2018-3 opinando pela notiﬁcação do Procurador Geral do Município quanto à possibilidade de se negar exequibilidade à Lei Complementar 201/2017, bem
como a Lei 2.778/2014 em virtude de inconstitucionalidade, pelo acolhimento da medida cautelar no sentido de determinar: reversão da transposição dos servidores; reversão do regime previdenciário autorizado pela
Lei Complementar Municipal nº 201/2017 determinando que os empregados públicos retornem ao regime geral de previdência social; a imediata exclusão dos servidores estabilizados (ADCT,art.19) do rol de segurados do
RPPS e retorno ao RGPS, até que se julgue em deﬁnitivo
a regularidade da transferência.
Sugeriu a suspensão dos processos de registros das
concessões de aposentadorias e pensões em trâmite nesta Corte de Contas de eventuais servidores que
se encontrem na situação albergada pela Lei Municipal
2.778/2014.
Por ﬁm, sugeriu a citação dos Srs. Luciano de Paiva Alves
e Thiago Peçanha Lopes.
Precipuamente, cumpre registrar que os Tribunais de
Contas como órgãos de controle podem, no caso concreto e de controle difuso, apreciar a constitucionalidade de
uma lei e por consequência deixar de aplicá-la aos autos,
negando sua exequibilidade.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 347,
confere às Cortes de Contas, no exercício de suas atribuições, a capacidade de apreciar a constitucionalidade das
leis e dos atos do Poder Público, in verbis:
Súmula 347
O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições,
pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos
do Poder Público. (grifo nosso)
O Tribunal de Contas da União também ﬁrmou jurisprudência acerca do tema vejamos:
O TCU pode apreciar a constitucionalidade de leis e
atos do poder público e, em decorrência disso, pode se
pronunciar quanto à legalidade de atos administrativos, desde que o ato ou a lei em questão estejam relacionados às atribuições da Corte de Contas. (g.n.)
A Lei Orgânica desta Corte de Contas em seu artigo 176,
também prevê a possibilidade de apreciação de inconstitucionalidade de leis e de atos do poder público.
Assim, conforme dito, o controle de constitucionalidade
por exercido pelas Cortes de Contas somente pode ocorrer no caso concreto e desde que a lei ou ato normativo tenham ligação com as atribuições dos Tribunais de
Contas.
No caso sub examine a equipe técnica, acompanhada pelo Parquet de Contas opinou para que fosse negada exequibilidade à Lei Complementar 201/2017 bem como à
Lei 2.778/2014, em virtude de manifesta inconstitucionalidade, nos termos da Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal e art. 176 da Lei Orgânica desta Corte de Contas.
A Lei Complementar Municipal nº 201/2017 dispõe:
www.tce.es.gov.br

Art. 1º Fica disciplinada a transposição de regime celetista dos empregados públicos criados pelas Leis Complementares nº 10, de 18 de outubro de 2005; 17, de 15 fevereiro de 2006; 28, de 15 de dezembro de 2008 para o
regime estatutário previsto na Lei nº 1.079, de 28 de fevereiro de1990.
Art. 2° Os empregados públicos municipais, na forma da
lei, que venham a optar pelo regime estatutário serão
enquadrados na Lei Complementar nº 186, de 29 de dezembro de 2014 e Lei Complementar nº 187, de 30 de junho de 2015.
Parágrafo único. Os empregados públicos que optarem
pela transposição de regime, ocuparão as vagas dos cargos já existentes na Lei Complementar nº 187, de 2015.
Art. 3º A transposição prevista nesta Lei será efetuada
de acordo com a Tabela de Enquadramento de Cargos,
constante do Anexo I desta Lei Complementar.
[...]
Art. 4º A transposição dos cargos referidos no artigo 1º
desta Lei dar-se-á mediante opção irretratável do respectivo titular, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do edital convocatório, na forma do
Termo de Opção constante do Anexo II desta Lei.
[...]
A transposição ocorreria mediante opção do ocupante
de emprego público, com base no artigo 4º da Lei Complementar 201/2017, que deveria exercer no prazo de
30 (trinta) dias a contar da publicação do edital convocatório próprio.
Os empregos públicos previstos nas Leis Complementares Municipais 10/2005, 17/2006 e 28/2008, foram criados para atender os Programas da Saúde do município,
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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em especial aqueles custeados com recursos do Governo Federal.
A Lei Complementar Municipal nº 201/2017 burlou o
princípio do concurso público previsto no artigo 37, II,
da CF/88, pois ela simplesmente efetuou a transposição
de regimes sem observância do requisito constitucional.
Com isso, a migração para o regime estatutário seria inconstitucional.
Observa-se ainda que a Lei Complementar Municipal nº
201/017 foi genérica, não estabelecendo data de corte, possibilitando que os ocupantes desses cargos que
entraram nos respectivos empregos públicos após a data de promulgação da EC 51/2006 fossem beneﬁciados
com a transposição para o regime estatutário.
Com isso, acompanho o entendimento técnico e do Ministério Público e entendo que o Procurador Geral do
Município deve ser notiﬁcado quanto à possibilidade de
negar exequibilidade à Lei Complementar 201/2017, em
virtude de afronta ao art. 37, caput e inciso II da Constituição Federal, nos termos da Súmula 347 do Supremo
Tribunal Federal e art. 176 da Lei Orgânica desta Corte
de Contas.
Com relação à Lei Municipal 2.2778/2014 que promoveu alterações na lei 2.3539/2011 com o objetivo de
“reestruturar” o regime próprio de previdência social e
possibilitar a opção de migração dos servidores estabilizados na forma da garantia do ADCT para o IPREVITA.
Destaco que o STF já julgou o RE 167.635-3/PA onde ﬁxou o entendimento de que o servidor estabilizado na
forma da regra de transição garantida pelo ADCT, art.19,
não ocupa cargo público, não podendo ser equiparado
a servidor efetivo.

Com isso, não é possível aos servidores estabilizados migrarem para o Regime Próprio de Previdência do Município, já que não ocupam cargo efetivo.
O Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público da Secretária de Previdência Social orienta da
mesma forma em sua Nota Técnica 27/2000, conforme
transcrito abaixo:
18. De outro lado, se o servidor estável não pode estar
vinculado ao regime próprio de previdência social é imperativo a vinculação desses agentes ao RGPS.
(...)
20. Em conclusão, o servidor não é efetivo e por isso não
pode estar vinculado ao regime próprio de previdência
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, estando vinculado ao RGPS.

Corte de Contas.
Acompanho também o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas no sentido de que
os Srs. Luciano de Paiva Alves e Thiago Peçanha Lopes
devem ser citados pelos seguintes indícios de irregularidades:
Transposição de Regime Jurídico Celetista para estatutário sem exigência de concurso público
Responsável: Luciano de Paiva Alves
Migração de servidores estáveis na forma do ADCT
art.19 para o Regime Próprio de Previdência Social.
Responsável: Luciano de Paiva Alves
Não atendimento à Decisão 1534/2018 e Despacho
37702/2018 desta Corte de Contas.

(...)

Responsável: Thiago Peçanha Lopes

30. Em face do exposto, concluímos que, a partir de 30
de outubro de 1988 data da publicação da Medida Provisória 1.723/98 os servidores estáveis e não efetivos, os
servidores não estáveis e não efetivos, os titulares, exclusivamente, de cargos em comissão declarados em lei
de livre nomeação e exoneração e os temporários não
podem ser ou continuar vinculados ao regime próprio
de previdência social, pois são segurados obrigatórios
do RGPS.

Com relação a sugestão da equipe técnica e do Ministério Público de Contas com relação a reversão da transposição dos servidores públicos abarcados pela Lei
Complementar Municipal nº 201/2017, reversão do regime previdenciário autorizado pela Lei Complementar
Municipal nº 201/2017 determinando que os empregados públicos retornem ao regime geral de previdência
social e a imediata exclusão dos servidores estabilizados
(ADCT, art. 19) do rol de segurados do RPPS e retorno
ao RGPS, entendo que não deve ser realizado nesse momento processual e sim após o julgamento deﬁnitivo do
presente processo, preservando assim a segurança jurídica de nossas decisões.

Com isso, acompanho o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e entendo que
o Procurador Geral do Município deve ser notiﬁcado
quanto à possibilidade de negar exequibilidade à Lei
2.778/2014, em virtude de afronta ao art. 40, caput da
Constituição Federal, nos termos da Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal e art. 176 da Lei Orgânica desta
www.tce.es.gov.br

Em relação a determinação de suspensão de apreciação
dos processos de registro das concessões de aposentadorias e pensões que tramitam nesta Corte de Contas,
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acompanho o entendimento técnico e do Ministério Público de Contas no sentido de determinar a suspensão
dos registros até julgamento deﬁnitivo do presente processo.

alegações de defesa, bem como documentos que entenderem necessários, em razão das irregularidades apontadas com possível responsabilização do representado
pela prática de atos de improbidade administrativa:

Processo: 07577/2018-3

Ante todo o exposto, acompanhando parcialmente o
entendimento da Área Técnica e Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.

Responsáveis Irregularidades

UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator em:
1.1. NOTIFICAR o Sr. Orlando Bergamini Junior – Procurador Geral do Município de Itapemirim quanto à possibilidade de negar exequibilidade à Lei Complementar
201/2017, bem como a Lei 2.778/2014, em virtude das
inconstitucionalidades descritas, nos termos da Súmula
347 do Supremo Tribunal Federal e art. 176 da Lei Orgânica desta Corte de Contas;
1.2. SUSPENDER a apreciação dos processos de registro
das concessões de aposentadorias e pensões em trâmite nesta Corte de Contas de eventuais servidores que
se encontrem na situação albergada pela Lei Municipal
2.778/2014 até que se julgue em deﬁnitivo a regularidade da transferência dos servidores estabilizados;
1.3. CITAÇÃO dos responsáveis descritos na tela abaixo, nos termos do artigo 56, II da Lei Complementar
621/2012 e art. 157, III do Regimento Interno desta Corte de Contas, para que no prazo de 30 dias, apresentem

Luciano de Paiva Alves Transposição de regime jurídico
celetista para estatutário sem exigência de concurso público.
Luciano de Paiva Alves Migração de servidores estáveis
na forma do ADCT art. 19 para regime próprio de previdência social.
Thiago Peçanha Lopes Não atendimento à decisão
1534/2018 e despacho 37702/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 30/10/2018 – 38ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

www.tce.es.gov.br

Decisão 02900/2018-2
Classiﬁcação: Agravo

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Recorrente: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Interessado: EDISON VALENTIM FASSARELLA
Procuradores: LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB: 12455ES), PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB: 17169-ES), VALDE
MOURA DE JESUS JUNIOR (CPF: 117.918.257-02)
AGRAVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SEM
JULGAMENTO –SOBRESTAMENTO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de agravo (TC 7577/2018) interposto em
14/09/2018, pelo Sr. Carlos Roberto Casteglione Dias,
em face do acórdão TC 778/2018, prolatado no processo
TC 5696/2017, que não conheceu o recurso de reconsideração interposto, eis que intempestivo.
Todavia, foram opostos embargos de declaração (TC
7631/2018), em 17/09/2018, pelo Sr. Edison Valentim Fassarella, em face da mesma decisão: acórdão TC
778/2018, prolatado no processo TC 5696/2017.
Tendo em vista que os Embargos de Declaração interrompem o prazo para interposição dos demais recursos
previstos na Lei Orgânica desta Corte, nos moldes do art.
167, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art.
411, §3º, do Regimento Interno desta Corte de Contas,
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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entendo que a análise do agravo deve ser sobrestada até
o julgamento dos embargos de declaração.
Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO

Decisão 02901/2018-7
Processo: 10167/2016-1
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: SEMC - Secretaria Municipal de Cultura de Vitória
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Interessado: Gestor da UG (Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, FRANCISCO AMÁLIO GRIJÓ)

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

Responsável: ROBSON LIMA LESSA

1. SOBRESTAR a análise e julgamento dos autos do agravo
até o julgamento embargos de declaração (TC 7631/2018).

O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO

2. Unânime.

Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial encaminhado pela Secretário Municipal de Cultura
de Vitória, Sr. Francisco Amálio Grijó, referente ao Convênio 006/2012 (Processo Administrativo 616023/2011).

3. Data da Sessão: 30/10/2018 – 38ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sergio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Rodrigo Coelho do
Carmo.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE VITÓRIA/ES – CONVÊNIO 006/2012
– CITAÇÃO.

A autuação do presente processo foi feita em conjunto
com as TCE’s pertinente aos Convênios 006/2011 (Processo Administrativo 7467610/2010) e 008/2011(Processo Administrativo 564799/2011), tendo sido determinado a autuação de mais dois processos por meio do
Despacho 56321/2017-1 acolhendo a sugestão da área
técnica.
Diante do não envio da Prestação de Contas do referido
processo, a Instrução Técnica Inicial 1441/2017-8 propôs
a citação do Sr. Robson Lima Lessa, Presidente da Associação Cultural, Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade para no prazo de 30
dias apresentar documentação e razões de justiﬁcativa,
conforme Decisão Monocrática 1877/2017-7.
www.tce.es.gov.br

Pois bem, embora tenha sido efetivada a citação nos
moldes propostos pela Unidade Técnica, observo que a
Convenente Associação Cultural, Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade, não
foi citada recaindo a citação, tão somente, ao seu Presidente.
A respeito do conceito de citação - tida como um dos
atos processuais da mais alta relevância dentro da relação jurídico processual - importante destacar que iniciado o processo, tem o pretenso responsável o direito
de ser chamado para se defender da pretensão deduzida nos autos, em respeito ao direito ao contraditório e à
ampla defesa, previstos no art. 5°, inc. LV, da Constituição Federal.
Assim, resta demonstrada a importância da citação como ato processual fundamental, segundo Fredie Didier
Júnior (2015, p. 607-608), fazendo referência ao novo
Código de Processo Civil, ensina que: a citação é uma
condição de eﬁcácia do processo em relação ao réu e requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. A sentença proferida em processo que não houve a
citação é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo, mesmo após o prazo da ação rescisória.
Partindo deste ensinamento, se conclui que o processo
não existe juridicamente para o responsável até que ele
seja validamente citado. Logo, não pode sofrer as consequências de uma decisão proferida em seu desfavor, pois
não lhe foi dada a oportunidade para que pudesse exercer o contraditório e a ampla defesa.
Nessa linha de entendimento, embora os autos encontram-se com manifestação técnica conclusiva e parecer
do Ministério Público de Contas, para evitar futura nuQuarta-feira, 21 de novembro de 2018
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lidade processual, entendo imprescindível a citação da
Associação Cultural, Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade, VOTO no sentido
de que o Plenário aprove a seguinte minuta de DECISÃO
que submeto à consideração.

mentar nº 621/2012. Informando-lhe que os atos processuais serão publicados no Diário Oﬁcial Eletrônico do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
2. Unânime.

RODRIGO COELHO DO CARMO

3. Data da Sessão: 30/10/2018 – 38ª Sessão Ordinária
do Plenário.

Conselheiro Relator

4. Especiﬁcação do quórum:

1. DELIBERAÇÃO

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sergio Manoel
Nader Borges.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. CITAR com base no artigo 56, III, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o art. 157, III, do RITCEES a Associação Cultural, Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade Associação Cultural, Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade, através de seu representante legal, para que no prazo de trinta dias, apresente as alegações de
defesa e/ou documentos que julgar necessários, quanto aos itens apontados na Instrução Técnica Inicial ITI
1441/2017, da qual deverá ser encaminhada cópia, juntamente com o respectivo Termos de Citação, para garantia do direito do contraditório e da ampla defesa, sob
pena de revelia;

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).

1.2. DAR ciência a Associação Cultural, Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade Associação Cultural, Social e Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade, através de seu
representante legal, do direito de requerer sustentação
oral, caso queira, quando do julgamento do processo,
nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei Comple-

Relator: Rodrigo Coelho do Carmo

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 02902/2018-1
Processo: 03251/2018-3
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Recorrente: ORLY GOMES DA SILVA
Procuradores: JOCILENE APARECIDA POLI (OAB: 16597ES), MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB: 15044-ES), OTAVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY (OAB: 27952-ES)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
www.tce.es.gov.br

TC 1428/2017 – CONHECER COMO DIREITO DE PETIÇÃO
– DAR CIÊNCIA – À ÁREA TÉCNICA.
O CONSELHEIRO RELATOR RODRIGO COELHO DO CARMO:
I - RELATÓRIO:
Tratam os autos de expediente autuado como “Recurso de Reconsideração” interposto pelo Senhor Orly Gomes da Silva, por meio de advogado, em face do Acórdão TC 1428/2017, prolatado nos autos do Processo TC4562/2017, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, por:
Não conhecer o presente Agravo, tendo em vista sua
intempestividade, mantendo-se integralmente os termos do Acórdão TC 367/2017, que aplicou multa de R$
10.000,00 (dez mil reais) ao agravante, por força do art.
135, inc. IX da LC n. 621/2012, c/c os arts. 382 e 389, inc.
IV, VII e IX do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Apensar, após o trânsito em julgado, os presentes autos
ao Processo TC 5413/2013, na forma do parágrafo único
do artigo 420 do Regimento Interno desta Corte.
Sem divergência, absteve-se de votar o conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges por suspeição.
Data da Sessão: 21/11/2017 – 41ª Sessão Plenária.
Especiﬁcação do quórum:
Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator), Domingos Augusto Taufner, e Sérgio Manoel Nader
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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Borges.
Conselheiros em substituição presentes: Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.
Encaminhados os autos ao MPC, este por meio de parecer nº 3130/2018, se posiciona no sentido de não conhecer o expediente recursal em razão de ausência de amparo legal.
Levado o processo a julgamento, em sessão plenária realizada no dia 21/08/2018 o Recorrente fez uso de defesa oral, consoante se depreende das Notas Taquigráﬁcas
nº 139/2018, constantes do evento 14, repisando argumentos quanto dúvidas a respeito do recurso admissível
nos termos da Lei Orgânica desta Casa, trazendo entendimentos acerca de decisão deﬁnitiva e terminativa, visando, por ﬁm, apreciar o mérito da imputação de multa discorrendo em brevíssima síntese que inicialmente
o Recorrente fora multado em R$ 3.000,00 em razão de
atraso de encaminhamento de Prestação de Contas relativo ao 1º bimestre de 2013 e, posteriormente, ainda
sem encaminhar as contas, a multa totaliza o valor de R$
10.000,00, contudo, ainda estava no prazo para encaminhar as contas, em decorrência de precedente julgado
no Plenário, acolhendo o voto do então Conselheiro José Antônio Pimentel , concedendo um prazo de 180 dias
para encaminhamento da PCA.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Pois bem, analisando as condições de admissibilidade do
recurso, veriﬁca-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
No que tange ao cabimento, observa-se que a decisão
recorrida foi prolatada em sede de processo de recurso,
qual seja Agravo, que não conheceu do recurso, tendo

em vista a sua intempestividade, com isso, mantendo-se
na integralidade os termos Acórdão TC 367/2017, que
aplicou multa ao Recorrente.
Insatisfeito com a decisão prolatada no acórdão recorrido, o senhor Orly Gomes da Silva, ingressou por meio
de seu advogado com o presente Recurso de Reconsideração, todavia, a via recursal escolhida não se mostra cabível, senão vejamos o que dispõe a Resolução TC
261/2013:

Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados na forma prevista nesta Lei Complementar
Parágrafo único. Se o recurso versar sobre item especíﬁco do acórdão, os demais itens não sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser dado prosseguimento a
execução das decisões.

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

Quanto à tempestividade, veriﬁca-se que de acordo com
o Despacho 21528/2018 (ﬂ. 22) da Secretaria Geral das
Sessões – SGS, a notiﬁcação do Acórdão TC- 1428/2017 –
Plenário, proferido nos autos do Processo 4562/2017, foi
disponibilizada no Diário Oﬁcial Eletrônico deste Egrégio
Tribunal no dia 19/02/2018, considerando-se publicada
no dia 20/02/2018.

§1º Além das hipóteses previstas no caput, caberá recurso de reconsideração das deliberações tomadas nos pareceres prévios dos chefes do Poder Executivo.

Assim, caso cabível o presente Recurso de Reconsideração que foi interposto no dia 20/02/2018, tem-se o mesmo como tempestivo.

§2º O recurso de reconsideração poderá ser interposto
pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica do
Tribunal.

Pretende o Recorrente anular Acórdão TC 1428/2017
proferido em sede de Recurso de Reconsideração impetrado em desfavor do Acordão TC 367/2017 prolatado
nos autos do TC 4562/2017, que imputou multa de R$
10.000,00 ao recorrente.

§3º O recurso de reconsideração terá efeito suspensivo.

Como bem sopesado pela unidade técnica, a multa se
iniciou no processo TC 5413/2013 onde o Recorrente
ao ser notiﬁcado para apresentar documento hábil para possibilitar a veriﬁcação de disponibilidade de caixa
para pagamento das obrigações de despesas contraídas
nos últimos dos quadrimestres de 2012, não encaminhou a documentação sendo-lhe aplicada multa de R$
3.000,00 com fundamento no inciso IV do artigo 135 da
LC 621/2012.

§4º Se o recurso versar sobre item especíﬁco do acórdão, os demais itens não serão atingidos pelo efeito suspensivo, caso em que deverá ser dado prosseguimento à
execução das decisões em procedimento apartado.
No mesmo sentido dispõe a LC nº 621/2012:
Art. 164. De decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração,
com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao
www.tce.es.gov.br

Ressalta a unidade técnica que o artigo 427, §2º do RITCEES, esclarece, de maneira inequívoca que as multas
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imputadas amparadas no artigo 135, IV da LC 621/12
são consideradas interlocutórias, logo o recurso cabível seria o Agravo, não se tratando, assim, de hipótese
conﬁgurada na Lei Complementar mencionada.
Lado outro, sabemos que em decorrência do Princípio
da taxatividade recursal somente são considerados recursos aqueles designados numerus clausulus pela lei,
isto é, a enumeração legal não é exempliﬁcativa e sim
taxativa conferindo interpretação restritiva.
Entretanto, analisando o objeto do pedido de Reconsideração, veriﬁca-se que a matéria a ser apreciada trata-se de análise de impossibilidade de prestação de
contas, já apreciada por este Plenário nos autos TC
3691/2014, onde em razão de situação extremamente excepcional foi deferido o estorno da homologação
da PCB de janeiro de 2013 no Município de Guarapari,
dada a impossibilidade de encaminhamento de Prestação de Contas, aliado ao fato de que esta Corte de
Contas possui interesse constitucional em manter dados contábeis devidamente registrado, onde vislumbro que a matéria de mérito ora arguida vai além do
interesse da parte, podendo ser conhecida, inclusive
de ofício, representando um anseio social de justiça,
assim, acolho o presente expediente como Direito de
Petição consoante previsto no artigo 5º, XXIV da Constituição Federal.
Este instituto permite a qualquer pessoa dirigir-se
formalmente a qualquer autoridade do Poder Público, com o intuito de levar-lhe uma reivindicação, uma
informação, queixa ou mesmo uma simples opinião
acerca de algo relevante para o interesse próprio, de
um grupo ou de toda a coletividade.
A maneira como este pedido ou informação será rea-

lizado é totalmente desvinculada de qualquer formalismo. Exige-se apenas que se faça por meio de documento escrito.
O direito de petição surgiu como uma forma de o governado manifestar ao governante a insatisfação provocada pela ofensa de direito. Quem peticiona ao Estado pretende uma providência, a ser realizada através
da utilização do poder, em atendimento a um interesse
público, particular ou coletivo.
Antes de adentar ao mérito ao que entendo ser cabível
o Direito de Petição, compulsando os autos veriﬁquei
que não houve manifestação de mérito da área técnica e do Ministério Público em dissonância com o Artigo 319 e parágrafo único, incisos de I a IV c/c art. 321
e §3º do Regimento Interno, verbis:
“Art. 319 – Na fase ﬁnal da instrução dos processos,
constitui formalidade essencial, além do exame da unidade competente, a elaboração da instrução técnica
conclusiva.
Parágrafo único. A instrução técnica conclusiva conterá, necessariamente:
A narrativa dos fatos;
Os indícios de irregularidades, se existentes, apontados no relatório e na instrução técnica inicial;
A análise devidamente fundamentada, como o exame
das questões de fato e de direito;
A conclusão com a proposta de encaminhamento.
Art. 321. Considera-se terminada a etapa de instrução
do processo no momento em que a unidade técnica
emitir a instrução técnica conclusiva.
§3º. Em todos os feitos nos quais lhe caiba atuar, inwww.tce.es.gov.br

clusive nos embargos de declaração em que haja efeito modiﬁcativo, o Ministério Público junto ao Tribunal
será o último a ser ouvido antes da deliberação, exceto quando esta ocorrer imediatamente após a sustentação oral ou quando se tratar de processo de acompanhamento da gestão ﬁscal, sendo, neste último caso, encaminhado ao Ministério Público junto ao Tribunal após a deliberação, se houver recomendações ou
determinações a serem expedidas”.
III - CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acolhendo o posicionamento da unidade técnica e ministerial quanto ao não conhecimento do Recurso de Reconsideração por ausência de previsão legal, VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto a consideração.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. ACOLHER o presente expediente como DIREITO
DE PETIÇÃO, em decorrência de manifestação Plenária já proferida nos autos TC 3691/2014, nos termos
deste voto;
1.2. BAIXAR os presentes da pauta de julgamento encaminhando-os a área técnica e posteriormente ao Ministério Público Especial de Contas para manifestação
nos termos regimentais;
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1.3. DAR conhecimento ao interessado;

Relator: Sérgio Manoel Nader Borges

1.4. REMETER os autos ao Ministério Público de Contas, após a confecção desta Decisão nos termos do art.
62, parágrafo único da LC 621/2012;

Responsável: PAULO RUY VALIM CARNELLI, JAMIL GUILHERME DO NASCIMENTO JUNIOR, ANA CRISTINA MUNHOS DE SOUZA

2. Por maioria. Vencido conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo que acompanhou a área técnica e
Ministério Público pelo não reconhecimento. Sem divergência, absteve-se de votar por suspeição o conselheiro Sergio Manoel Nader Borges.

Representante: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

3. Data da Sessão: 30/10/2018 – 38ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Coelho do Carmo (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges.
4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 02970/2018-8
Processos: 03220/2014-5, 05149/2014-4
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento

REPRESENTAÇÃO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES –
APARENTE CONEXÃO COM OS AUTOS DO PROCESSO
TC Nº. 6948/2012 – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – DILIGÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de representação versando sobre irregularidades no Edital de Concorrência nº
30/2012, publicado pela CESAN, cujo objeto é, em suma, a contratação de sociedade de advogados para
prestação de serviços especializados no contencioso
trabalhista, bem como consultoria administrativa em
matéria trabalhista.
De pronto, e antes da análise do pedido cautelar, foram os autos encaminhados à unidade técnica competente na qual restou elaborada a Manifestação Técnica Preliminar (MTP) nº. 266/2014 sugerindo a oitiva
dos responsáveis.
Antecipando a sua notiﬁcação, e visando instruir os
autos, os responsáveis apresentaram as justiﬁcativas e
documentação que entenderam pertinentes ao tema.
O Relator, às ﬂs. 232, prolatou Decisão Monocrática
Preliminar (DECM) nº. 479/2014, no sentido de notiﬁcar o Sr. PAULO RUY VALIM CARNELLI (Diretor-Prewww.tce.es.gov.br

sidente) e a Sra. ANA CRISTINA MUNHÓS DE SOUZA
(Presidente da Comissão Permanente de Licitação),
para que apresentassem informações no prazo de 05
(cinco) dias.
Em atendimento à determinação foram apresentadas
alegações conjuntas contidas às ﬂs. 239/249. Assim
sendo, novamente os autos retornaram a área técnica,
a qual se posicionou, por meio da Manifestação Técnica Preliminar (MTP) 319/2014, da seguinte forma:
4.1. Com fundamento nos termos artigo 376, incisos
I e II, do RITCEES, aprovado pela Res. 261/13, c/c artigo 124 da Lei Complementar Estadual 621/12, presentes os requisitos autorizativos, a concessão da medida cautelar determinando à autoridade competente a
suspensão do procedimento de Concorrência Pública
nº 30/2012, nos moldes do disposto no art. 377, inciso
I, do Regimento Interno.
Com fundamento no artigo 307, §4º, do RITCEES, aprovado pela Res. 261/13, a notiﬁcação dos responsáveis
para cumprirem a decisão no prazo assinalado, publicarem extrato na imprensa oﬁcial quanto ao teor da
decisão e comunicarem as providências adotadas ao
Tribunal.
Nos termos do artigo 307, §7º, do RITCEES, dar ciência
ao Representante.
Encampando a manifestação retro, o Conselheiro Relator proferiu a Decisão Monocrática Preliminar (DECM) nº. 555/2014 que, posteriormente, foi conﬁrmada pela Decisão Plenário nº. 4410/2014, determinando a suspensão cautelar do feito.
Inconformada com a decisão proferida, os responsáveis interpuseram de Recurso de Agravo, o qual foi
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018

27

ATOS DO PLENÁRIO

autuado em apartado nos autos do Processo TC nº.
5149/2014.

coud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti.

1. ACÓRDÃO

Após o trânsito em julgado, os autos do Processo TC
nº. 5149/2014 foram apensados a este e, posteriormente, encaminhados a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas - SecexMeios
para análise e instrução.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

Assim sendo, foi confeccionado pela área técnica a Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 160/2018, a qual sugere a citação dos responsáveis em razão de irregularidades constatadas no Edital de Concorrência nº 30/2012.

1.1. CONHECER do presente Agravo restando presentes os pressupostos recursais;

Devidamente citados, os responsáveis apresentaram
defesa, acompanhada de documentos, razão pela qual
os autos foram encaminhados à nova instrução, tendo
sido elaborada a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº.
2882/2018 cuja conclusão e proposta de encaminhamento restou assim ementada:

Instruído o recurso feito, foi prolatada a decisão contida no Acórdão TC nº. 1438/2017, cujo teor assim dispôs:

1.2. NEGAR PROVIMENTO quanto ao mérito;
1.3. DEIXAR DE RESTABELECER a medida cautelar concedida nos autos TC-3220/2014;
1.4. APENSAR os presentes autos ao TC-3220/2014;
1.5. ENCAMINHAR os autos TC-3220/2014 a SEGEX para instruir;
1.6. ARQUIVAR após Trânsito em Julgado, nos termos
do parágrafo único do art. 420 do RITCEES;
1.7. DAR CIÊNCIA aos interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/11/2017 - 41ª Sessão Ordinária
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto (Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo e Domingos
Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jac-

3. Proposta de encaminhamento
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente Representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
2.1 Deﬁnição imprecisa do objeto com consequente
restrição à competitividade.
Critério: Art. 3º, §1º, inciso I; art. 7º, §2º, inciso II e
§4º; e art. 40, inciso I, da Lei 8.666/93.

Ana Cristina Munhós de Souza (Presidente da Comissão Permanente de Licitação)
Conduta: Confeccionar “Projeto Básico”, em que se
deﬁniu de forma imprecisa o objeto do certame, ocasionando com isso restrição na competitividade.
Jamil Guilherme do Nascimento Junior (advogado)
Conduta: Confeccionar “Projeto Básico”, em que se
deﬁniu de forma imprecisa o objeto do certame, ocasionando com isso restrição na competitividade.
2.2 Contratação Irregular e Sociedade Advocatícia.
Critério: art. 37, inciso II, da CF/88,
Responsáveis:
Paulo Ruy Valim Carnelli (Diretor Presidente)
Conduta: Relançar Edital de Concorrência 30/2012
para contratação de sociedade advocatícia em desacordo com os mandamentos legais e jurisprudenciais.
Ana Cristina Munhós de Souza (Presidente da Comissão Permanente de Licitação)
Conduta: Relançar Edital de Concorrência 30/2012
para contratação de sociedade advocatícia em desacordo com os mandamentos legais e jurisprudenciais.
2.3 Descumprimento de Decisão Desta Corte de Contas.

Responsáveis:

Critério: artigo 1º, XXXI c/c art. 452 da Resolução TC
261/2013.

Paulo Ruy Valim Carnelli (Diretor Presidente)

Responsáveis:

Conduta: Relançar Edital de Concorrência 30/2012
com deﬁnição imprecisa do objeto, ocasionando restrição na competitividade do certame.

Paulo Ruy Valim Carnelli (Diretor Presidente)

www.tce.es.gov.br

Conduta: Descumprir decisão emanada do Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo.
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Ana Cristina Munhós de Souza (Presidente da Comissão Permanente de Licitação)
Conduta: Descumprir decisão emanada do Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo
3.2 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art.
319, parágrafo único, IV da Res. TC 261/13, conclui-se
opinando por:
3.2.1. Rejeitar as alegações de defesa do Sr. Paulo Ruy
Valim Carnelli (Diretor Presidente), em razão das irregularidades consignadas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta ITC e aplicar multa ao responsável com amparo nos
arts. 95, II c/c 135, II da LC n. 621/2012.
3.2.2. Rejeitar as alegações de defesa da Sra. Ana Cristina Munhós de Souza (Presidente da Comissão Permanente de Licitação), em razão das irregularidades
consignadas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta ITC e aplicar
multa a responsável com amparo nos arts. 95, II c/c
135, II da LC n. 621/2012.
3.2.3. Rejeitar as alegações de defesa do Sr. Jamil Guilherme do Nascimento Junior (advogado), em razão
da irregularidade consignada no item 2.1 desta ITC
e aplicar multa ao responsável com amparo nos arts.
95, II c/c 135, II da LC n. 621/2012.
Desta feita, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para ciência e manifestação, tendo o mesmo anuído à proposta contida na
Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 2882/2018.
Por ﬁm, vieram os autos ao gabinete do Relator para
elaboração de voto.
É o breve relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de representação versando acerca de possíveis irregularidades no Edital de Concorrência nº
30/2012, publicado pela CESAN, cujo objeto é, em suma, a contratação de sociedade de advogados para
prestação de serviços especializados no contencioso
trabalhista, bem como consultoria administrativa em
matéria trabalhista.
A instrução do feito, derivada da análise empreendida
pelo corpo técnico e pelo Ministério Público Especial
de Contas, convergiram no sentido de se dar pela procedência da mesma, propondo-se a aplicação de multa
aos gestores responsáveis pelos fatos narrados.
A leitura da Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 0160/2018
evidencia a atribuição de 03 (três) supostas irregularidades aos responsáveis indicados, quais sejam: (i) deﬁnição imprecisa do objeto com consequente restrição
à competitividade; (ii) contratação irregular de sociedade advocatícia; e, (iii) descumprimento de decisão
desta Corte de Contas.
Peço vênia aos meus pares para inverter a ordem de
análise das supostas irregularidades principiando pela
última delas (descumprimento de decisão desta Corte de Contas).
Chamo a atenção, inicialmente, para a terceira delas,
pois entendo que sua apreciação é prejudicial em relação às demais, ou, quando muito, relevante para a
dosimetria das sanções a serem aplicadas aos responsáveis.
Quanto a este ponto, narra a Instrução Técnica Inicial
(ITI) nº. 0160/2018 que fatos idênticos foram objeto
de análise nos autos do Processo TC nº. 6948/2012,
tendo sido proferida a seguinte decisão, por meio do
www.tce.es.gov.br

Acórdão TC nº. 20/2014:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC6948/2012, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
em sessão realizada no dia quatro de fevereiro de dois
mil e quatorze, por maioria e sem divergência, nos termos do voto proferido pelo então Relator, Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, lido pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, nos termos do artigo
86, §4°, do Regimento Interno deste Tribunal:
1. Considerar improcedente a representação em face
da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, apresentada pelo Sr. Valdomiro Abraão Persch;
2. Revogar a suspensão do procedimento licitatório de
Concorrência Pública n° 030/2012, podendo dar continuidade ao certame com as devidas alterações que
constam da Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação que tratou do assunto. ACÓRDÃO TC020/2014 hm/fbc
3. Recomendar a CESAN:
3.1 Promover periodicamente estudos técnicos, a ﬁm
de veriﬁcar se os contratos terceirizados de assessoria
jurídica continuam atendendo ao princípio da economicidade ou se será necessário promover a substituição deste por servidores concursados, na busca da satisfação do interesse público.
3.2. Que se atente para o fato de que serviços terceirizados somente devem ser
utilizados nas seguintes situações:
3.2.1. Demandas altamente especializadas;
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3.2.2. Excesso de demandas;

Concorrência Pública nº. 030/2012.

panhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN para

3.2.3. Demandas com potencial conﬂito de interesses.

Tal se faz necessário, a meu ver, pois as irregularidades
aqui tratadas versam acerca da redação do mesmo,
bem como possível descumprimento de decisão anterior proferida por esta Corte de Contas quando analisou o mesmo edital em ocasião pretérita.

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a esta Corte

Neste sentido, entendo pertinente a realização da diligência proposta devendo, inclusive, informar a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
quanto à vigência ou encerramento do contrato derivado do certame.

Processo TC nº. 6948/2012, bem como se o contrato

4. Determinar que havendo contratações terceirizadas
que não atendam aos ditames do voto-vencedor, ﬁxa-se o prazo de 18 meses para que sejam tomadas as
providências necessárias para a contratação via concurso público.
A área técnica, portanto, sugere o reconhecimento de
irregularidades que, a princípio foram tratadas nos autos do Processo TC nº. 6948/2012, cujo deslinde se
deu por meio do Acórdão TC nº. 020/2014 que condicionou o prosseguimento da realização do certame
ao atendimento das alterações que constam da Ata de
Reunião da Comissão Permanente de Licitação que tratou do assunto.
Em consulta ao sítio eletrônico da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN veriﬁca-se que
o procedimento licitatório da Concorrência Pública nº.
030/2012 foi encerrado na data de 30/10/2014, considerando-se para tanto a data de publicação do extrato do contrato no Diário Oﬁcial do Estado do Espírito
Santo (http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/licitacao/651/) .
Ademais, tem-se como evidente a republicação do edital sem que, contudo, se possa identiﬁcar a existência
de adequação aos termos do que fora determinado no
Acórdão TC nº. 020/2014.
Diante disso, entendo pertinente a notiﬁcação dos
responsáveis para que, caso queiram, no prazo de 15
(quinze) dias, demonstrem as alterações promovidas
no edital originário do procedimento licitatório da

Cabe frisar que a possibilidade de realização de diligência no curso do feito é prevista tanto na Lei Complementar nº. 621/2012 (art. 56, I), quanto na Resolução TC nº. 261/2013 (arts. 288, VI, e 314, §1º.), sendo prerrogativa do relator determinar a sua realização,
conforme art. 210, parágrafo único, deste último diploma legal.

de Contas, as alterações promovidas no edital de Concorrência Pública nº. 030/2012 permissivas para a continuidade do trâmite, conforme determinado por meio
do Acórdão TC nº. 020/2014, proferido nos autos do
derivado do referido certame encontra-se vigente, na
forma do art. 288, VI do RITCEES, em consonância com
o artigo 117, §1º., da Lei Complementar nº. 621/2012;
1.2. ENCAMINHAR os autos à área técnica para que
elabore nova manifestação considerando-se o teor do
mesmo, após a resposta do Ofício.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 – 39ª Sessão Ordinária
do Plenário.

Por todo o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

4. Especiﬁcação do quórum:

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

tião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio Freire Fa-

Conselheiro Relator

rias Chamoun e Rodrigo Coelho do Carmo.

1. DELIBERAÇÃO

4.2. Conselheiros substitutos: Márcia Jaccoud Freitas

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

(em substituição).

1.1. CONVERTER o julgamento em diligência com a
consequente notiﬁcação dos responsáveis indicados
nestes autos, bem como para o atual Diretor da Comwww.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sergio Manoel Nader Borges (relator), Sebas-

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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RELATORES

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

Atos dos Relatores

lo interessado.

DECISÃO MONOCRÁTICA 01822/2018-4

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

PROCESSO TC: 8860/2018 (Apensos Processos TC
4905/2007 e 4658/2007)

A publicação da presente decisão singular está agendada
para ocorrer no Diário Eletrônico de 21/11/2018.

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO
GUANDU

Em 14 de novembro de 2018.

ASSUNTO: PEDIDO DE REEXAME
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
RESPONSÁVEL: LASTÊNIO LUIZ CARDOSO
PROCURADOR: FELIPE OSÓRIO DOS SANTOS (OAB/ES
6.381)
Trata-se de Pedido de Reexame, interposto pelo Ministério Público de Contas, em face do Acórdão n.º
00711/2018-1, proferido pela 2ª Câmara, no Processo
TC 4905/2007, que cuida de Auditoria Ordinária realizada na Prefeito Municipal de Baixo Guandu, referente a
atos praticados no exercício de 2006.
Na Petição de Recurso n. 00330/2018-3, o recorrente
pleiteia a reforma da decisão, a ﬁm de imputar sanção
de ressarcimento ao Sr. Lastênio Luiz Cardoso, no importe de R$ 137.043,69 (cento e trinta e sete mil e quarenta
e três reais e sessenta e nove centavos).
Em respeito à garantia do contraditório, com fundamento no art. 156 da Lei Complementar n. 621/2012 e no art.
402, inciso I, da Resolução TC n. 261/2013, DECIDO, preliminarmente, NOTIFICAR o senhor LASTÊNIO LUIZ CARDOSO, no prazo de 30 (trinta) dias, abrindo-lhe a oportunidade de apresentar contrarrazões à Petição de Recurso n. 00330/2018-3, autorizando, desde já, a extração de cópia das peças processuais, caso requerido pewww.tce.es.gov.br

MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 01823/2018-9
PROCESSO TC: 6878/2012
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS: NAYGNEY ASSÚ; EDECIR FELIPE; DAVID
MOZDSEN PIRES RAMOS; SÉRGIO ANTÔNIO RONCONI;
ALBERTO CARLOS DUBBERSTEIN; ELZIRA BOLDT KAPICHE; LUCIANO TETZNER; AROLDO KAPICHE; ARINETE
CAPUCHO DE SOUZA; GERLANE TETZNER CAPUCHO
PROCURADOR: FLÁVIO CHEIM JORGE (OAB/ES 262-B)
Trata-se de Tomada de Contas Inicial encaminhada pela Prefeitura Municipal de Vila Valério. Nos termos do
Acórdão TC 207/2017 – Segunda Câmara, os Srs. Elzira
Boldot Kapiche, Naygney Assú e David Mozdzen Pires
Ramos foram condenados ao pagamento de multa individual no valor correspondente a 500 VRTE.
Além disso, imputou a Elzira Boldot Kapiche débito, em
favor do erário municipal de Vila Valério, na quantia correspondente a 3.921,67 VRTE; solidariamente com Naygney Assú na quantia correspondente a 3.210,64 VRTE;
solidariamente com Sérgio Antônio Roncon na quantia
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correspondente a 308,82 VRTE; solidariamente com Alberto Carlos Dubberstein na quantia correspondente a
289,42 VRTE; e solidariamente com David Mozdsen Pires Ramos na quantia correspondente a 116,26 VRTE.
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n.
05231/2018-4, da lavra do Procurador Luciano Vieira,
opinando pelo ARQUIVAMENTO dos autos sem baixa do
débito/responsabilidade para o senhor David Mozdsen
Pires Ramos.
De acordo com a Certidão de Trânsito em Julgado n.º
01339/2017-8, emitida pela Secretaria Geral das Sessões, o prazo para interposição de recurso encerrou-se
em 24/08/2017, consubstanciando o trânsito em julgado.
Por sua vez, o débito atinente à multa foi inscrito em Dívida Ativa, conforme a Certidão n. 7611/2017, sendo
dispensada a sua cobrança judicial nos termos do artigo
2º, §8º, I, da Lei Estadual n.º 9.876/2012. Denota-se, ainda, que Executivo Municipal ajuizou ação n.º 500000740.2018.8.08.0045, com a ﬁnalidade de promover a cobrança dos valores a serem ressarcidos ao erário.
Diante da disso e considerando que a autoridade responsável adotou as medidas legais necessárias à recuperação do crédito, acompanho o Parecer ministerial pelo ARQUIVAMENTO dos autos sem baixa do débito/responsabilidade, na forma dos artigos 2º e 3º da Resolução TC n. 317/2018.
Encaminhe-se o feito à Secretaria do Ministério Público
de Contas.
Em 14 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

Decisão Monocrática 01824/2018-3
Processo: 07260/2018-1
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: BRAZ DELPUPO
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC 032/2018 – SEGUNDA CÂMARA – PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ – ADMISSIBILIDADE – ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS – ENCAMINHAMENTO AO NÚCLEO DE
CONTROLE EXTERNO DE RECURSOS E CONSULTAS.
I RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, em face do Parecer Prévio TC 32/2018 – Segunda Câmara, proferido no bojo do processo TC 3047/2013, por
meio do qual o Plenário recomendou ao Legislativo Municipal de Apiacá à aprovação com ressalva das contas do
município, relativas ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do senhor Humberto Alves de Souza.

bunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I - converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando a petição:
I - não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II - encontrar-se insuﬁcientemente instruída ou manifestamente inepta.
§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:
I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;
II - o pedido for juridicamente impossível;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.

II FUNDAMENTAÇÃO

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

II.1 ADMISSIBILIDADE

[...]

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

Art. 164. De decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração,
com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, conta-

www.tce.es.gov.br
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dos na forma prevista nesta Lei Complementar.

nhecimento.

chos de mero expediente.

Parágrafo único. Se o recurso versar sobre item especíﬁco do acórdão, os demais itens não sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser dado prosseguimento a
execução das decisões.

Art. 396. Poderão interpor recurso:

[...]

I – os responsáveis pelos atos impugnados;

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

Art. 165. O recurso de reconsideração, interposto por
petição dirigida ao Tribunal de Contas, conterá:

II – os interessados, desde que alcançados pela decisão
ou que demonstrem razão legítima para intervir no processo, observado o disposto no art. 159 da Lei Orgânica
do Tribunal.

I - os nomes e a qualiﬁcação das partes;

III – o Ministério Público junto ao Tribunal.

II - os fundamentos de fato e de direito;

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

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

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

§ 1º Além das hipóteses previstas no caput, caberá recurso de reconsideração das deliberações tomadas nos
pareceres prévios dos chefes do Poder Executivo.
§ 2º O recurso de reconsideração poderá ser interposto
pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica do
Tribunal.
Como se vê, a legislação impõe um vasto rol de exigências para o processamento do recurso de reconsideração
por este Tribunal de Contas.
No caso dos autos, constata-se que o pleito atende às hipóteses de cabimento – uma vez que interposto em face
de decisão deﬁnitiva proferida em prestação de contas
–, tempestividade – já que observado o prazo de 60 (sessenta) dias – e legitimidade – pois formulado pelo MPC.
Além disso, a petição inicial contém o nome e a qualiﬁcação do recorrente, os fundamentos de fato e de direito e traz conclusão compatível com a narrativa dos fatos,
além de estar suﬁcientemente instruída, cumprindo, por
isso, os pressupostos recursais.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitido, conheço o presente
recurso de reconsideração, no exercício da competência
monocrática assegurada pelo art. 161, da LC 621/2012 e
art. 177, §2º, do RITCEES, e determino a abertura da insQuarta-feira, 21 de novembro de 2018
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trução processual com o regular prosseguimento do feito.
Em se tratando de recurso de reconsideração interposto pelo MPC, resta proceder à notiﬁcação dos interessados neste feito, para apresentação de contrarrazões
recursais, em atendimento ao princípio do contraditório e disposto no art. 156, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal) e art. 402, I, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal):
Lei Orgânica
Art. 156. Nos recursos interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é assegurado o contraditório, mediante a concessão de oportunidade para oferecimento de contrarrazões recursais, quando se tratar
de recurso tendente a agravar a situação do responsável
ou do interessado.
Regimento Interno
Art. 402. Interposto o recurso pelo Ministério Público
junto ao Tribunal, serão notiﬁcados os demais interessados para se manifestarem, nos termos do art. 156 da Lei
Orgânica do Tribunal, nos seguintes prazos:
I – trinta dias, nos casos de pedido de reexame e recurso
de reconsideração;
III DECISÃO
Considerando o disposto no art. 402, I, da Resolução TC
261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do TCEES), determino a NOTIFICAÇÃO do senhor Humberto Alves de Souza, para que, no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, apresente contrarrazões ao Recurso de Reconsideração, se assim quiser, devendo ser encaminhada cópia da peça recursal, juntamente com o termo de
notiﬁcação:

Após o decurso do prazo, apresentadas ou não as contrarrazões, remeta ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas para a regular instrução.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01836/2018-6
Processo TC: 5954/2018-1
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Divino de São
Lourenço
Assunto: Tomada de Contas Especial
Responsável: Eleardo Aparício Costa Brasil - Prefeito Municipal
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial instaurada no Município de Divino de São Lourenço, mediante a Portaria GP/PMDSL nº 005/2018, em
cumprimento ao Acórdão TC 1018/2017 Segunda Câmara, visando apurar irregularidade relativa ao pagamento
de R$ 16.000,00 em favor da empresa contratada Carvalho Engenharia Ltda. no exercício de 2010.
O senhor Antônio João Machado de Souza, Controlador
Interno da Prefeitura solicitou prorrogação do prazo para a conclusão da Tomada de Contas Especial, acrescendo, para tanto, suas justiﬁcativas - Peça Complementar
11685/2018.
Assim, por meio da Decisão 1334/2018-3, entendendo razoável a motivação trazida pelo Controlador Interno, decidi pela concessão de prorrogação de prazo de 90
dias ao Poder Executivo Municipal de Divino de São Lourenço para que conclusão da Tomada de Contas Especial
instaurada mediante a Portaria GP/PMDSL nº 005/2018,
www.tce.es.gov.br

em cumprimento ao Acórdão TC 1018/2017.
Conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de
Controle de Documentos (Despacho 58571/2018) e pela
Secretaria Geral das Sessões (Despacho 59347/2018), o
prazo para encaminhamento da Tomada de Contas Especial em tela venceu em 07/11/2018 sem que o responsável tenha encaminhado os documentos e esclarecimentos relativos à mesma.
Ante todo exposto, DECIDO:
Pela CITAÇÃO do senhor Eleardo Aparício Costa Brasil, Prefeito Municipal de Divino São Lourenço, para que, no
prazo de 30 (TRINTA) dias improrrogáveis, apresente as
justiﬁcativas que julgar pertinentes face ao não atendimento à Decisão Monocrática 1334/2018;
Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Eleardo Aparício Costa
Brasil - Prefeito Municipal de Divino São Lourenço, para que, no prazo de 30 (TRINTA) dias improrrogáveis encaminhe a este Tribunal, os documentos e esclarecimentos relativos à Tomada de Contas Especial instaurada
mediante a Portaria GP/PMDSL nº 005/2018, em cumprimento ao Acórdão TC 1018/2017 Segunda Câmara, visando apurar irregularidade relativa ao pagamento de
R$ 16.000,00 em favor da empresa contratada Carvalho
Engenharia Ltda. no exercício de 2010.
Por alertar o responsável quanto às consequências do
descumprimento desta Decisão, em especial quanto às
penalidades dispostas no art. 135 e § 1º da Lei Complementar nº 621/2012, em especial, a sanção de imputação de multa prevista no art. 389, VIII e IX da Resolução
TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, e §1º da Lei Complementar 621/2012, sem prejuízo das demais sanções cabíveis e da responsabilidade solidária.
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei
Complementar 621/2012.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01832/2018-8
Processo TC: 134/2014-9
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Guarapari
Assunto: Tomada de Contas Especial
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães – Ex-Prefeito Municipal, Sra. Maria Madalena Ribeiro de Souza Gottardo (Herdeira do Sr. Antonico Gottardo), Sra. Andressa Maria Gottardo (Herdeira do Sr. Antonico Gottardo),
Sra. Márcia Gottardo (Herdeira do Sr. Antonico Gottardo), Sra. Danielli Souza Gottardo Gaede (Herdeira do Sr.
Antonico Gottardo) e Rio Branco Futebol Clube, na pessoa de seu representante legal – Augusto Cezar Oito de
Souza
Versam os presentes autos sobre processo de Tomada de Contas Especial instaurado pelo Prefeito Municipal de Guarapari, senhor Orly Gomes da Silva, por determinação desta Corte de Contas exarada no Acórdão TC
295/20130 nos autos do Processo TC 1145/2009.
A 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 681/2015 (ﬂs. 688/690),
apontando a existência de lacunas e recomendando a
complementação do Relatório de Tomada de Contas Especial, conforme disposto no art. 15 da Instrução Nor-

mativa nº 32/2014, o que foi acolhido na Decisão Monocrática Preliminar 1995/2015 (ﬂs. 692/693), que determinou a desanexação do Processo Administrativo nº
2014/06/12412 e seus anexos, e o seu retorno à origem
para complementação.
Após o envio do Processo Administrativo 2014/06/12412
e análise por parte da área técnica da documentação encaminhada pelos responsáveis, foi exarada a Instrução
Técnica Inicial 520/2018, peça 112 dos autos, onde foram feitos apontes de supostas irregularidades, o que redundou na Decisão Segex 512/2018, peça 114, pela citação dos responsáveis. No entanto, alguns destes não
compareceram aos autos. São os termos:
Termo de Citação 962/2018 em nome do senhor Edson Figueiredo Magalhães (entregue ao chefe de gabinete, na forma do inciso I, do § 1º, do artigo 64 da LC
621/2012);
Termo de Citação 968/2018 em nome da Sra. Maria Madalena Ribeiro de Souza Gottardo - herdeira do Sr. Antonico Gottardo. (Entregue ao auxiliar administrativo, na
forma do inciso I, do § 1º, do artigo 64 da LC 621/2012);
Termo de Citação 969/2018 em nome da Sra. Andressa
Maria Gottardo - herdeira do Sr. Antonico Gottardo.(Entregue ao auxiliar ﬁnanceiro, na forma do inciso I, do §
1º, do artigo 64 da LC 621/2012)
Termo de Citação 970/2018, em nome da Sra. Márcia
Gottardo - herdeira do Sr. Antonico Gottardo. (Entregue
ao auxiliar ﬁnanceiro, na forma do inciso I, do § 1º, do artigo 64 da LC 621/2012);
Termo de Citação 971/2018, em nome Sra. Danielli Souza Gottardo Gaede - herdeira do Sr. Antonico Gottardo.
(Entregue ao auxiliar ﬁnanceiro, na forma do inciso I, do
www.tce.es.gov.br

§ 1º, do artigo 64 da LC 621/2012)
Estes responsáveis não encaminharam suas justiﬁcativas, informação que se extrai do Despacho de nº
57764/2018-1 - peça 168 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.
Diante do exposto, veriﬁca-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante aos senhores Edson Figueiredo Magalhães,
Sra. Maria Madalena Ribeiro de Souza Gottardo, Sra. Andressa Maria Gottardo, Sra. Márcia Gottardo e Sra. Danielli Souza Gottardo Gaede que não compareceram aos
autos no prazo legal, demonstrando inércia processual e,
por conseguinte, restando conﬁgurada a revelia
Desta forma, DECIDO:
Pela declaração de revelia dos senhores Edson Figueiredo Magalhães, Sra. Maria Madalena Ribeiro de Souza
Gottardo, Sra. Andressa Maria Gottardo, Sra. Márcia Gottardo e Sra. Danielli Souza Gottardo Gaede, 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 01833/2018-2
Processo TC: 1950/2004
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Vila Velha
Assunto: Prestação de Contas Anual
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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Exercício: 2003
Responsáveis: Jonimar Santos Oliveira
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA VELHA – EXERCÍCIO DE 2003 - QUITAÇÃO DA
MULTA – RETORNO AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas
Anual da Câmara Municipal de Vila Velha, tendo como
Ordenador de Despesas o senhor Jonimar Santos Oliveira, no exercício de 2003.
O Acórdão 933/2005, reiterado pelo Acórdão TC
631/2013, condenou o senhor Jonimar Santos Oliveira
em multa pecuniária no valor equivalente a 3.000 VRTE
e imputou-lhe débito, de ressarcimento ao erário municipal, na quantia correspondente a 31.882,13 VRTE.
Infere-se da informação à ﬂ. 291 – Processo TC 3412/2006
- que o trânsito em julgado do Acórdão TC 632/2013 consumou-se em 13/07/2014.
Às folhas 391/392 vê-se o Termo de Veriﬁcação nº
126/2006 exarado pela Secretaria-Geral do Ministério
Público de Contas certiﬁcando o recolhimento integral
da multa aplicada ao responsável.
Assim, há que se garantir ao senhor Jonimar Santo Oliveira a quitação da multa, na forma do artigo 148 da Lei
Complementar nº 621/2012.
O feito ﬁcou sob a guarda do Ministério Público de Contas para ﬁns de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, pugnou
pela expedição da devida quitação ao senhor Jonimar

Santo Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas
5544/2018 – ﬂs. 455).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima mencionado, no sentido de que foi realizado
o recolhimento total da multa imposta ao responsável,
conforme aﬁrmado pelo Parquet de Contas e considerando o disposto no art. 460, caput, do RITCEES – Res.
261/2013 entendo, assim como o Ministério Público de
Contas, que o senhor Jonimar Santos Oliveira faz jus à
quitação, conforme espelha o Termo de Veriﬁcação expedido pela Secretaria do Ministério Público de Contas,
nos moldes do art. 148 da Lei Complementar 621/2012.

Isto posto, DECIDO:
Dar quitação ao senhor Jonimar Santos Oliveira, nos
termos do art. 148 da Lei Complementar 621/2012;
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas, conforme solicitado, para ﬁscalização e monitoramento do v. acórdão condenatório no que tange ao
ressarcimento pendente.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01834/2018-7
Processo TC: 8630/2018-1
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Linhares
Assunto: Pedido de Reexame
Exercícios: 2013 e 2014
Recorrente: Taylana Franca da Silva Marinho
Procurador: Carlos Estevan F. Malacarne – OAB/ES
12.401
Trata-se de Pedido de Reexame, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela senhora Taylana Franca da
Silva Marinho, em face do Acórdão TC-835/2018 (Processo TC – 2996/2015), referente a Representação em
face da Câmara Municipal de Linhares – exercícios 2013
e 2014.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado no Parecer 5544/2018-1 do Ministério
Público de Contas.

A parte dispositiva do Acórdão TC 835/2017 - no que
concerne à recorrente, rejeitou as razões de justiﬁcativas
e, tendo em vista a manutenção da irregularidade constante do item 2.2 – referente ao exercício de 2014, referente aos processos 3073/2014 e 3195/2014, aplicou-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3 DISPOSITIVO

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Recursos e
www.tce.es.gov.br
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Consultas, que exarou a Instrução Técnica de Recurso ITR
323/2018, pelo conhecimento do Pedido de Reexame e
devolução para deliberação quanto ao efeito suspensivo
pleiteado pelo recorrente.

Com efeito, concluo que não demonstrou os pressupostos previstos no § 1º do art. 166 da LC 621/2012, eis que
não trouxe aos autos argumentos que comprovassem a
existência de risco de lesão grave ou de difícil reparação.

A recorrente interpôs o presente Pedido de Reexame requerendo a concessão de efeito suspensivo.

Como se observa do que dispõe a Lei Orgânica deste Tribunal, a regra para o Pedido de Reexame é a não existência de efeito suspensivo. Logo, a atribuição de tal efeito
pelo Relator conﬁgura hipótese excepcional, só admissível se satisfeitos, cabalmente, os pressupostos normativos, o que não foi o caso na situação sob exame.

Pois bem. A Lei Complementar nº 621/2012 estabelece
em seu art. 166 as normas atinentes ao Pedido de Reexame:
“(...) Art. 166. Cabe pedido de reexame, sem efeito suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos
de ﬁscalização e de consulta.
§ 1º Nas hipóteses em que a decisão possa resultar grave lesão ou lesão de difícil reparação, o Tribunal poderá, excepcionalmente, por maioria absoluta de seus
membros, a pedido do interessado, do sucessor ou do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, atribuir
efeito suspensivo ao pedido de reexame.
§ 2º Nos processos de consulta, o pedido de reexame
é cabível exclusivamente ao Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas.

Assim, ante o exposto e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, INDEFIRO o pedido a ﬁm de negar efeito suspensivo ao Pedido de Reexame interposto
pela senhora Taylana Franca da Silva Marinho.
À SEGEX para pronunciamento quanto ao mérito recursal.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01837/2018-1
Processo TC: 8643/2018-9

§ 3º Ao pedido de reexame aplicam-se, no que couber,
as disposições dos artigos 164 e 165 desta Lei Complementar. (...)” (grifou-se)

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Linhares

Desta forma, veriﬁca-se que a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional a ser concedida pelo Plenário desta Corte, desde que cumprido o requisito exigido em lei, qual seja, que a decisão possa resultar grave
lesão ou lesão de difícil reparação.

Recorrente: Walace Luiz Tureta

Ao examinar os argumentos apresentados pela defendente não vislumbro a existência de tal requisito.

Assunto: Pedido de Reexame
Exercícios: 2013 e 2014
Procurador: Carlos Estevan F. Malacarne – OAB/ES
12.401
Trata-se de Pedido de Reexame, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo senhor Walace Luiz Tureta, em face do Acórdão TC-835/2018 (Processo TC –
2996/2015), referente a Representação em face da
www.tce.es.gov.br

Câmara Municipal de Linhares – exercícios 2013 e 2014.
A parte dispositiva do Acórdão TC 835/2017 - no que
concerne ao recorrente, rejeitou as razões de justiﬁcativas e, tendo em vista a manutenção da irregularidade
constante do item 2.2 – referente ao exercício de 2014,
referente ao processo 21/2014, aplicou-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Recursos e
Consultas, que exarou a Instrução Técnica de Recurso ITR
324/2018, pelo conhecimento do Pedido de Reexame e
devolução para deliberação quanto ao efeito suspensivo
pleiteado pelo recorrente.
O recorrente interpôs o presente Pedido de Reexame requerendo a concessão de efeito suspensivo.
Pois bem. A Lei Complementar nº 621/2012 estabelece
em seu art. 166 as normas atinentes ao Pedido de Reexame:
“(...) Art. 166. Cabe pedido de reexame, sem efeito suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos
de ﬁscalização e de consulta.
§ 1º Nas hipóteses em que a decisão possa resultar grave lesão ou lesão de difícil reparação, o Tribunal poderá, excepcionalmente, por maioria absoluta de seus
membros, a pedido do interessado, do sucessor ou do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, atribuir
efeito suspensivo ao pedido de reexame.
§ 2º Nos processos de consulta, o pedido de reexame
é cabível exclusivamente ao Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas.
§ 3º Ao pedido de reexame aplicam-se, no que couber,
as disposições dos artigos 164 e 165 desta Lei Complementar. (...)” (grifou-se)
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Desta forma, veriﬁca-se que a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional a ser concedida pelo Plenário desta Corte, desde que cumprido o requisito exigido em lei, qual seja, que a decisão possa resultar grave
lesão ou lesão de difícil reparação.

EXERCÍCIO: 2005 a 2013

Ao examinar os argumentos apresentados pelo defendente não vislumbro a existência de tal requisito.

O objeto destes autos é a ﬁscalização em auditoria especial realizada no Instituto de Previdência e Assistência
Social de Vila Velha sobre a folha de pagamento de servidores inativos, em relação às concessões efetivadas a
partir de 2005, em especial para apurar supostas divergências entre os valores dos pagamentos efetivamente
realizados e os registrados por este Tribunal de Contas

Com efeito, concluo que não demonstrou os pressupostos previstos no § 1º do art. 166 da LC 621/2012, eis que
não trouxe aos autos argumentos que comprovassem a
existência de risco de lesão grave ou de difícil reparação.
Como se observa do que dispõe a Lei Orgânica deste Tribunal, a regra para o Pedido de Reexame é a não existência de efeito suspensivo. Logo, a atribuição de tal efeito
pelo Relator conﬁgura hipótese excepcional, só admissível se satisfeitos, cabalmente, os pressupostos normativos, o que não foi o caso na situação sob exame.
Assim, ante o exposto e tendo em conta a fundamentação até aqui expendida, INDEFIRO o pedido a ﬁm de negar efeito suspensivo ao Pedido de Reexame interposto
pelo senhor Walace Luiz Tureta.
À SEGEX para pronunciamento quanto ao mérito recursal.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01835/2018-7
PROCESSO: TC 9492/2010
INTERESSADO: Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores de Vila Velha
ASSUNTO: Auditoria Especial

RESPONSÁVEIS: Paulo Fernando Mignone – atual Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha e Max Freitas Mauro
Filho – Prefeito Municipal de Vila Velha

O Relatório de Inspeção Ordinária RA-E 17/2013 da 5ª
Secretaria de Controle Externo (ﬂs. 1204/1218) apontou
indícios de irregularidades que se encontram contidos
na ITI 52/2014 (ﬂs. 2191/2197).
Através da Decisão Monocrática Preliminar TC 285/2014
(ﬂs. 2199/2200 foi realizada a citação do responsável e,
após suas justiﬁcativas os autos foram então encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal - SecexPrevidência, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva - ITC 6084/2017, cuja conclusão
e proposta de encaminhamento foram enunciadas nos
seguintes termos:
IV. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Em decorrência das considerações e análise conclusiva
apresentada no III, da presente ITC, quanto aos itens 3.1
e 3.2 da ITI nº 52/2014, e considerando-se a impossibilidade de atribuir responsabilidade nos autos, tendo em
vista que a ﬁscalização abordou uma amostra mínima
(5% de 1.757 beneﬁciários = 94 aposentados/pensionistas) e que foram encontradas irregularidades em 87,24%
www.tce.es.gov.br

da amostra, ou seja: a) divergência em 52,13% dos pagamentos realizados na amostra; e b) ausência de encaminhamento de 35,11% dos processos de aposentadorias e
pensões para registro pelo TCEES; além de envolver períodos e responsáveis diversos que não foram chamados
nos autos, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
Determinar ao atual Prefeito do Município de Vila Velha
e ao Presidente do IPVV – Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Vila Velha que:
Adote as medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão do dano, observados os princípios
constitucionais e administrativos, nos termos do art. 2º
da Instrução Normativa TC 32/2014;
Caso as medidas administrativas não sejam suﬁcientes
para a elisão do dano, seja providenciada a instauração
de tomada de contas especial, nos termos da Instrução
Normativa TC nº 32/2014;
As medidas administrativas mencionadas anteriormente
sejam relacionadas a:
Concessões de benefícios durante o período de 2005 a
2013, quanto ao registro da aposentadoria/pensão no
TCEES, ao pagamento inicial conforme o valor registrado, e aos pagamentos subsequentes conforme valor registrado no TCEES e aumentos legais concedidos aos beneﬁciários;
Concessões de benefícios durante o período de 1989 a
2004, quanto ao registro da aposentadoria/pensão no
TCEES;
Enquadramentos de benefícios de aposentadorias/pensões no PCC/2011;
Ao valor inicial e/ou as Variações percentuais nos 49 beQuarta-feira, 21 de novembro de 2018
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nefícios, constantes nas planilhas juntadas ao Anexo I, do
Relatório de Auditoria, ﬂs. 1219/1293.
Quando da apuração dos valores pagos a maior aos beneﬁciários de aposentadorias/pensões, cumpra o descrito no Parecer/Consulta TC-007/2016 – Plenário;

VEIRA.

são no TCEES;

Também em idêntico sentido foi o voto deste Relator, o qual foi acompanhado pelo Colegiado. – Decisão
2012/2018-1, peça 12 dos autos. Foi a Decisão:

1.1.3.3. Enquadramentos de benefícios de aposentadorias/pensões no PCC/2011;

[...]

Encaminhe a esta Corte de Contas:

1. DELIBERAÇÃO:

Os processos dos aposentados/pensionistas: Leny Iolete
Pereira Ferreira, Luciana Valéria Couto e Silva, Magneide
Fernandes Gonçalves, Valéria Barcellos Setubal, Zélia do
Espírito Santo Scherrer, Francisco Tosta Almeida, Heloisa
Helena Souza Cypreste, e Maria Amélia Gomes Claudio,
conforme relatado no item II.2, da presente ITC, para o
devido registro;

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:

Os demais processos não encaminhados anteriormente
ao TCEES, quando apurados nos procedimentos administrativos adotados pelo IPVV ou na Tomada de Contas Especial;
Para análise, deliberação, e se for o caso registro quanto
às alterações ocorridas nos benefícios, após o registro no
TCEES, dos beneﬁciários relatados no item II, da presente ITC e outros apurados pelo IPVV.
Encaminhar ao atual Presidente do IPVV a cópia das ﬂs.
1209/1293, onde consta o Relatório de Auditoria bem
como os meses das variações apuradas pela equipe de
auditoria.
Dado ciência ao Senhor Jorge Eloy Domingos da Silva,
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Vila Velha, à época, do teor da Decisão ﬁnal a ser proferida.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, por meio do parecer PPJC 99/2018 da lavra do Excelentíssimo Procurador HERON CARLOS GOMES DE OLI-

1.1. Determinar ao atual Prefeito do Município de Vila
Velha e ao Presidente do IPVV – Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Vila Velha que:
1.1.1. Adote as medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão do dano, observados os
princípios constitucionais e administrativos, nos termos
do art. 2º da Instrução Normativa TC 32/2014;
1.1.2. Caso as medidas administrativas não sejam suﬁcientes para a elisão do dano, seja providenciada a instauração de tomada de contas especial, nos termos da
Instrução Normativa TC nº 32/2014;
As medidas administrativas mencionadas anteriormente
sejam relacionadas a:

1.1.3.4. Ao valor inicial e/ou as Variações percentuais nos 49 benefícios, constantes nas planilhas juntadas ao Anexo I, do Relatório de Inspeção RA-E 17/2013
(ﬂs. 1219/1218).
1.1.3.5. Quando da apuração dos valores pagos a maior
aos beneﬁciários de aposentadorias/pensões, cumpra o
descrito no Parecer/Consulta TC-007/2016 – Plenário;
1.1.3.6. Encaminhe a esta Corte de Contas, no prazo de
30 (trinta) dias:
Os processos dos aposentados/pensionistas: Leny Iolete
Pereira Ferreira, Luciana Valéria Couto e Silva, Magneide
Fernandes Gonçalves, Valéria Barcellos Setubal, Zélia do
Espírito Santo Scherrer, Francisco Tosta Almeida, Heloisa Helena Souza Cypreste, e Maria Amélia Gomes Claudio, conforme relatado no item II.2, da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 6084/2017, para o devido registro;
Os demais processos não encaminhados anteriormente
ao TCEES, quando apurados nos procedimentos administrativos adotados pelo IPVV ou na Tomada de Contas Especial;

1.1.3.1. Concessões de benefícios durante o período de
2005 a 2013, quanto ao registro da aposentadoria/pensão no TCEES, ao pagamento inicial conforme o valor registrado, e aos pagamentos subsequentes conforme valor registrado no TCEES e aumentos legais concedidos
aos beneﬁciários;

Para análise, deliberação, e se for o caso registro quanto às alterações ocorridas nos benefícios, após o registro
no TCEES, dos beneﬁciários relatados no item II, da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 6084/2017 e outros apurados pelo IPVV.

1.1.3.2. Concessões de benefícios durante o período de
1989 a 2004, quanto ao registro da aposentadoria/pen-

Em 25/09/2018, o Diretor Presidente do IPVV (Petição
Intercorrente 1569/2018-2) informou sobre as medidas

www.tce.es.gov.br

[...].
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administrativas que estão sendo tomadas pelo Instituto,
a Comissão formada para a regularização dos processos
(que até 14/10/2016 analisou 995 processos), a diﬁculdade em transformar todos esses processos no formato exigido pelo TCEES e, por ﬁm, requereu a prorrogação
do prazo para envio dos documentos e esclarecimentos
quanto aos processos a serem enviados.
Em 4/10/2018, o Prefeito de Vila Velha protocolou ofício
com os mesmos termos já apresentados pelo IPVV, solicitando, assim como aquele Instituto, a dilação do prazo em noventa dias para envio dos processos solicitados
(Defesa/Justiﬁcativa 1372/2018-9).
Os autos foram levados à análise da Área Técnica,
que se pronunciou por meio da Manifestação Técnica
1368/2018-2, peça 36 dos autos, no seguinte sentido:
[...]
Rememorando os termos na Decisão 2012/2018-1 e os
esclarecimentos solicitados pelos responsáveis, a determinação deste Tribunal, ao mencionar o envio dos (ii)
“demais processos não encaminhados anteriormente ao
TCEES, quando apurados nos procedimentos administrativos adotados pelo IPVV ou na Tomada de Contas Especial” assim como (iii) “os demais processos não encaminhados anteriormente ao TCEES, para análise, deliberação, e se for o caso registro quanto às alterações ocorridas nos benefícios, após o registro no TCEES, dos beneﬁciários relatados no item II, da presente ITC e outros apurados pelo IPVV”, buscou tão somente a regularização da
situação dos processos relativos a registro de pessoal do
IPVV junto ao TCEES.
[...]
Além disso, ﬁca demonstrada a necessidade urgente de

regularizar/sanear o processo administrativo relativo aos
atos concessórios de aposentadoria, reforma e transferência para a reserva remunerada, pois ocorre prejuízo
ou para o beneﬁciário ou para o erário.
Com o esforço que vem sendo realizado pelo IPVV por
meio dos trabalhos da Comissão de Regularização de Benefícios Previdenciários ou no caso de que ocorra a instauração de uma Tomada de Contas Especial, é necessário que, tão logo seja identiﬁcada a não remessa do processo ao TCEES, sejam os processos enviados ao Tribunal
para ﬁns de registro e regularização.
O gestor veio aos autos diligente e tempestivamente solicitar maiores esclarecimentos quanto ao universo de
processos a ser encaminhado e este Tribunal, de forma
a atender plenamente a decisão a ele dirigida e solicitou prorrogação de prazo para o envio dos processos por
mais 90 dias, haja vista ter que digitalizar todo material
(processos são antigos e alguns não estão em bom estado – anexou foto) para que este adquira o formato exigido pelo protocolo desta Corte.
Alega ainda que, por já saber que se trata de grande volume de material, a digitalização é tarefa que não pode
ser realizada pelos servidores do Instituto sem prejuízo
dos trabalhos ordinários. Portanto, seria necessário contratar empresa para realizar a digitalização – informa, inclusive, que já tomou as providências para dar início ao
procedimento licitatório visando à contratação, o que
por si só já exige prazo em torno de 60 dias.
Observando que o gestor vem demonstrando esforços
no sentido de atender o que lhe foi demandado, entendo ser pertinente a dilação de prazo pretendida. Também assim manifesta-se a área técnica:
www.tce.es.gov.br

Quanto ao prazo para remessa desses processos ao TCEES, a Decisão 2012/2018-1 determinou o encaminhamento da documentação em 30 (trinta) dias. No entanto, a determinação constante da Decisão 2012/2018-1
também previu a adoção de medidas administrativas e
de instauração de tomada de contas especial, se for o
caso. Nos termos da Instrução Normativa 32/2014, para a caracterização ou elisão do dano, o art. 2º desta IN
prevê a adoção de medidas administrativas no prazo de
120 dias. No caso de as medidas administrativas não surtirem efeito quanto à elisão do dano, a autoridade competente providenciará a instauração da Tomada de Contas, autuação de processo especíﬁco, nos termos do art.
5º da IN 32/2014. Formalizado, o processo de tomada
de contas especial deve ser encaminhado ao Tribunal no
prazo de até 90 dias, contados a partir do ato de sua instauração, nos termos do art. 14 da IN 32/2014.
Dessa forma, é bastante provável que a PMVV e o IPVV
só tenham conhecimento dos processos não remetidos
ao TCEES para registro após o término dos trabalhos administrativos e, se for o caso, da tomada de contas especial. É necessário que o trabalho realizado pela Comissão de Regularização de Benefícios Previdenciários termine para que os processos não remetidos sejam identiﬁcados. Portanto, é razoável que o prazo para envio desses processos seja compatível com o prazo para os entes
adotarem providências, seja por meio das medidas administrativas ou pela tomada de contas especial, para regularização desses processos.
Ante todo exposto, DECIDO:
DEFERIR a prorrogação por 90 (noventa) dias, a partir
da data da publicação desta decisão, do prazo dado ao
Instituto de Previdência e Assistência Social de Vila Velha
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para atendimento à Decisão 2012/2018 quanto ao envio
dos processos requeridos por este Tribunal, alertando
os solicitantes, o atual gestor da Autarquia, senhor Paulo Fernando Mignone e o Prefeito do Município de Vila
Velha, senhor Max Freitas Mauro Filho, quanto às consequências do descumprimento desta Decisão, em especial quanto às penalidades dispostas no art. 135 e § 1º
da Lei Complementar nº 621/2012, em especial, a sanção de imputação de multa prevista no art. 389, VIII e IX
da Resolução TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, e §1º da
Lei Complementar 621/2012, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis e da responsabilidade solidária.
Dê-se ciência ao senhor Jorge Eloy Domingos da Silva,
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Vila Velha, à época, do teor da Decisão ﬁnal a ser proferida.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia digitalizada da Manifestação Técnica 1368/2018 onde se encontram os esclarecimentos solicitados pelo gestor.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta
Corte para instrução regulamentar.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01838/2018-5
Processo TC: 7365/2018-5
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Assunto: Representação
Representante: São Gabriel Ambiental Ltda.

Responsáveis: Josemar Machado Fernandes – Prefeito
Municipal e Santa Louzada Campos Santos - Pregoeira

gal para que o signatário represente a empresa, seguido
do arquivamento dos autos.

Versam os presentes autos sobre Representação com pedido de concessão de cautelar encaminhada pela sociedade empresária São Gabriel Ambiental Ltda. noticiando
supostas ilegalidades perpetradas no Pregão Presencial
n. 27/2018, conduzido pela Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestar serviços de limpeza de vias e logradouros públicos para atender à Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos de Atílio Vicácqua.

Mediante o Parecer 5574/2018, da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, o Ministério Público de Contas ressalta a importância dos fatos narrados e pugna pela notiﬁcação do Representante
a ﬁm de lhe oportunizar o saneamento do vício processual, ante a possibilidade de desatualização cadastral da
empresa nos órgãos competentes.

Segundo a Representante, a empresa Guerra Ambiental
Eireli ME apresentou seu BDI com valor inferior ao estipulado em Edital, bem como apresentou em sua planilha de composição um item a menos, que, por si só, se
incluso corretamente, modiﬁcaria seu preço ﬁnal, e, por
consequência, nem mesmo a classiﬁcaria entre as 3 melhores. Aﬁrma, ainda, que a empresa vencedora transcreveu outros cinco itens com quantitativos diferentes
do Edital.
Mediante a Manifestação Técnica 1342/2018, a Secex
Engenharia veriﬁcou que a peça inicial foi assinada pelo
engenheiro civil Glauco de Oliveira Manso, o qual aﬁrma
ser representante legal da empresa Representante. Todavia, registra que não consta nos autos procuração ou
qualquer outro documento que comprove que o signatário tem habilitação para representá-la. Acrescenta que, a
partir de consulta ao “Quadro de Sócios e Administradores – QSA” disponível no sítio eletrônico da Receita Federal, o engenheiro civil não consta como sócio da referida empresa.
Nesse sentido, a área técnica opina pelo não conhecimento da Representação por ausência de autorização lewww.tce.es.gov.br

De fato, o art. 292 do Regimento Interno deste Tribunal
de Contas prevê a hipótese de ﬁxação de prazo pelo Relator para que a parte promova a regularização da representação, nos seguintes termos:
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.
§ 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.
Isto posto, DECIDO:
Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Glauco de Oliveira Manso
para que, no PRAZO IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias,
promova a regularização da representação, mediante
juntada de documentação comprobatória de sua habilitação legal para agir em nome da empresa São Gabriel
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Ambiental Ltda., sob pena de serem tidos como inexistentes os atos praticados pelo mesmo, hipótese em que
o Relator determinará o desentranhamento e a restituição das peças, nos termos do art. 292, §2º do Regimento Interno.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo
Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, em face do Parecer Prévio TC 32/2018 – Segunda Câmara, proferido no bojo do processo TC 3047/2013, por
meio do qual o Plenário recomendou ao Legislativo Municipal de Apiacá à aprovação com ressalva das contas do
município, relativas ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do senhor Humberto Alves de Souza.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE

Decisão Monocrática 01841/2018-7
Processos: 08969/2018-1, 03047/2013-1
Classiﬁcação: Recurso de Reconsideração
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Apiacá
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: HUMBERTO ALVES DE SOUZA
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(LUCIANO VIEIRA)
Procuradores: CLEVERSON ALMEIDA DIAS (OAB: 15042ES, OAB: 120469-RJ), MARCELO GOMES PIMENTEL (OAB:
9144-ES), MARCELO STITI DE PAULA (OAB: 16405-ES,
OAB:131461-MG)
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC 032/2018 – SEGUNDA CÂMARA – PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ – ADMISSIBILIDADE – ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS – ENCAMINHAMENTO AO NÚCLEO DE
CONTROLE EXTERNO DE RECURSOS E CONSULTAS.
I RELATÓRIO

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

§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:
I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;
II - o pedido for juridicamente impossível;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
§ 2º Não será conhecido o recurso quando ausentes os
pressupostos de legitimidade e tempestividade.
[...]
Art. 164. De decisão deﬁnitiva em processo de prestação
ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração,
com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados na forma prevista nesta Lei Complementar.

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

Parágrafo único. Se o recurso versar sobre item especíﬁco do acórdão, os demais itens não sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser dado prosseguimento a
execução das decisões.

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

Art. 165. O recurso de reconsideração, interposto por
petição dirigida ao Tribunal de Contas, conterá:

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

I - os nomes e a qualiﬁcação das partes;

[...]

III - o pedido de nova decisão.

Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando a petição:

Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida dos pressupostos recursais genéricos – artigos 395 a 398 – e especíﬁcos – art. 405, caput e parágrafos 1º e 2º –, senão vejamos:

Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:

I - não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II - encontrar-se insuﬁcientemente instruída ou manifestamente inepta.
www.tce.es.gov.br

II - os fundamentos de fato e de direito;

Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes forQuarta-feira, 21 de novembro de 2018
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malidades:

Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando:

I - ser interposto por escrito;

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

II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;
III - conter a qualiﬁcação indispensável à identiﬁcação do
recorrente;
IV - ser ﬁrmado por quem tenha legitimidade e seja parte interessada;

II – o pedido for juridicamente impossível;
III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:

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

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

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

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

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

III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.

Art. 396. Poderão interpor recurso:
I – os responsáveis pelos atos impugnados;
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão
ou que demonstrem razão legítima para intervir no processo, observado o disposto no art. 159 da Lei Orgânica
do Tribunal.
III – o Ministério Público junto ao Tribunal.
Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido
pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário,
conforme a competência, quando:
I – não se achar devidamente formalizado;
II – for manifestamente impróprio ou inepto;
III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;
IV – for intempestivo;
V – não contiver os fundamentos de fato e de direito.

Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 405. Da decisão deﬁnitiva em processo de prestação ou tomada de contas, caberá recurso de reconsideração ao Plenário, podendo ser formulado uma só vez e
por escrito.
§ 1º Além das hipóteses previstas no caput, caberá recurso de reconsideração das deliberações tomadas nos
pareceres prévios dos chefes do Poder Executivo.
§ 2º O recurso de reconsideração poderá ser interposto
pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, no prazo de trinta dias, contados na forma prevista na Lei Orgânica do
Tribunal.
Como se vê, a legislação impõe um vasto rol de exigências para o processamento do recurso de reconsideração
por este Tribunal de Contas.
www.tce.es.gov.br

No caso dos autos, constata-se que o pleito atende às hipóteses de cabimento – uma vez que interposto em face
de decisão deﬁnitiva proferida em prestação de contas
–, tempestividade – já que observado o prazo de 60 (sessenta) dias – e legitimidade – pois formulado pelo MPC.
Além disso, a petição inicial contém o nome e a qualiﬁcação do recorrente, os fundamentos de fato e de direito e traz conclusão compatível com a narrativa dos fatos,
além de estar suﬁcientemente instruída, cumprindo, por
isso, os pressupostos recursais.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitido, conheço o presente
recurso de reconsideração, no exercício da competência
monocrática assegurada pelo art. 161, da LC 621/2012 e
art. 177, §2º, do RITCEES, e determino a abertura da instrução processual com o regular prosseguimento do feito.
Em se tratando de recurso de reconsideração interposto pelo MPC, resta proceder à notiﬁcação dos interessados neste feito, para apresentação de contrarrazões
recursais, em atendimento ao princípio do contraditório e disposto no art. 156, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal) e art. 402, I, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal):
Lei Orgânica
Art. 156. Nos recursos interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é assegurado o contraditório, mediante a concessão de oportunidade para oferecimento de contrarrazões recursais, quando se tratar
de recurso tendente a agravar a situação do responsável
ou do interessado.
Regimento Interno
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Art. 402. Interposto o recurso pelo Ministério Público
junto ao Tribunal, serão notiﬁcados os demais interessados para se manifestarem, nos termos do art. 156 da Lei
Orgânica do Tribunal, nos seguintes prazos:

VEIRA FILHO, EDESIO FRAGA MOREIRA, CANDIDO COTTA PACHECO, RICARDO ALVES BARROSO, SEBASTIAO ENCARNACAO, LILIA MARIA CUNHA FIGUEIREDO E MELLO,
MILTON HERZOG DE OLIVEIRA, LUCIA MURAD NEFFA,

I – trinta dias, nos casos de pedido de reexame e recurso
de reconsideração;

ELISABETE CARVALHO CASEIRA ROCHA

III DECISÃO

Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)

Considerando o disposto no art. 402, I, da Resolução TC
261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do TCEES), determino a NOTIFICAÇÃO do senhor Humberto Alves de Souza, para que, no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, apresente contrarrazões ao Recurso de Reconsideração, caso queiram, ﬁcando cientes de que o
conteúdo integral desta Decisão, bem como da peça recursal encontram-se disponíveis no site do TCEES.

AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM FACE DO ACÓRDÃO TC
801/2018 - PLENÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA – ADMISSIBILIDADE – ABERTURA DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS – ENCAMINHAMENTO AO NÚCLEO DE CONTROLE EXTERNO DE
RECURSOS E CONSULTAS.

Após o decurso do prazo, apresentadas ou não as contrarrazões, remeta ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas para a regular instrução.

I RELATÓRIO

Contas do Estado), a saber:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I - converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando a petição:
I - não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II - encontrar-se insuﬁcientemente instruída ou manifestamente inepta.
§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:

Processo: 09052/2018-3

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público de
Contas, em face do Acórdão TC 801/2018 - Plenário, proferido no bojo do processo TC 4886/2002, por meio do
qual foi o feito extinto sem julgamento de mérito com
fundamento no §4°, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 e art. 166 do Regimento Interno do TCEES aprovado pela Resolução TC 261 DE
4 de julho de 2013.

Classiﬁcação: Agravo

II FUNDAMENTOS

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

UG: PMV - Prefeitura Municipal de Vitória

II.1 ADMISSIBILIDADE

[...]

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

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

Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias contado da data da ciência da decisão, na
forma estabelecida no Regimento Interno.

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01840/2018-2

Interessado: Cidadão, MADSON BARBOZA CUNHA, JOAO
LUIZ LIMA, FABIO RIBEIRO TANCREDI, JOAO CARLOS COSER, LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS, ELIZETE SHERRING SIQUEIRA, JOSE ARTHUR BERMUDES DA SILVEIRA, ANTONIO CESAR MENEZES PENEDO, JOSE RODRIGUES DE OLI-

www.tce.es.gov.br

I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;
II - o pedido for juridicamente impossível;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.

Art. 170. A petição de agravo será dirigida diretamente
ao Relator e conterá a exposição do fato e do direito, as
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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razões de reforma da decisão e cópia da decisão agravada.
§ 1º Nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de
difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, poderá ser conferido efeito suspensivo ao agravo pelo Relator, ou pelo Presidente do Tribunal de Contas na hipótese do artigo 127 desta Lei Complementar, ad referendum da Câmara ou do Plenário, na primeira sessão subsequente, observada a competência originária.
§ 2º Recebido o agravo, o Relator determinará, se necessária, a instrução do feito no prazo de até dez dias. § 3º
Encerrada a instrução, e ouvido o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas no prazo de até dez dias, o Relator submeterá o agravo à Câmara ou ao Plenário.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida dos pressupostos recursais genéricos – artigos 395 a 398 – e especíﬁcos – art. 415 e 419 –, senão
vejamos:

Parágrafo único. Os recursos serão encaminhados à Presidência do Tribunal, que realizará sua autuação e distribuição ao Relator para manifestação quanto ao seu conhecimento.
Art. 396. Poderão interpor recurso:
I – os responsáveis pelos atos impugnados;
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão
ou que demonstrem razão legítima para intervir no processo, observado o disposto no art. 159 da Lei Orgânica
do Tribunal.
III – o Ministério Público junto ao Tribunal.
Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido
pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário,
conforme a competência, quando:
I – não se achar devidamente formalizado;
II – for manifestamente impróprio ou inepto;
III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;
IV – for intempestivo;

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

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

I - ser interposto por escrito;

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

II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;
III - conter a qualiﬁcação indispensável à identiﬁcação do
recorrente;
IV - ser ﬁrmado por quem tenha legitimidade e seja parte interessada;

Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando:

II – o pedido for juridicamente impossível;
III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:

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

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

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

II – determinar a realização de citação, notiﬁcação, diligência, inspeção ou auditoria;
www.tce.es.gov.br

III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 415. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias.
§ 1º O prazo referido no caput será contado da ciência da
decisão pelo responsável ou interessado, na forma mais
célere possível, dentre as hipóteses previstas no art. 64
da Lei Orgânica do Tribunal.
§ 2º O agravo será dirigido ao Relator do processo no
qual a decisão é impugnada.
[...]
Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:
I - a fundamentação de fato e de direito;
II - as razões de reforma da decisão;
III - cópia da decisão agravada;
IV - a notiﬁcação ou comunicação respectiva;
V - a procuração outorgada pelo agravante, quando houver interveniência de procurador;
VI - cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia.
Como se vê, a legislação impõe um vasto rol de exigências para o processamento do agravo por este Tribunal
de Contas.
No caso dos autos, constata-se que o pleito atende às hipóteses de cabimento – uma vez que interposto em face de decisão terminativa –, tempestividade – já que observado o prazo de 20 (vinte) dias – e legitimidade – pois
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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formulado pelo MPEC.

II - dez dias, nos casos de agravo;

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Além disso, a petição inicial contém o nome e a qualiﬁcação do agravante, os fundamentos de fato e de direito e traz conclusão compatível com a narrativa dos fatos,
além dos documentos especíﬁcos de que trata o art. 419
do Regimento Interno do Tribunal (RITCEES).

III DECISÃO

Responsável: IVAN CARLINI, JOAO ARTEM, ROBSON RODRIGUES BATISTA, ROGERIO CARDOSO SILVEIRA, JONIMAR SANTOS OLIVEIRA, ALMIR NERES DE SOUZA, ANTONIO MARCOS DE FREITAS, ANTONIO SOUZA DOS SANTOS,
BELARMINO NUNES FILHO, JOAO BATISTA GAGNO INTRA,
OZIAS NUNES PEREIRA, TENORIO MIGUEL MERLO, VALDIR
NEITZEL, VALTER RITO ROCON, WANDERSON PIRES, ELSO
LUIZ NIEIRO

Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitido, conheço o presente
agravo, que deverá ser instruído quanto ao mérito pelo Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas,
nos moldes do art. 170, §2º, da LC 621/2012 e do art.
417, do RITCEES.
Em se tratando de agravo interposto pelo MPC, resta
proceder à notiﬁcação dos demais interessados neste
feito, para apresentação de contrarrazões recursais, em
atendimento ao princípio do contraditório e ao disposto no art. 156, da Lei Complementar Estadual 621/2012
(Lei Orgânica do Tribunal) e art. 402, I, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do Tribunal):
Lei Orgânica
Art. 156. Nos recursos interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é assegurado o contraditório, mediante a concessão de oportunidade para oferecimento de contrarrazões recursais, quando se tratar
de recurso tendente a agravar a situação do responsável
ou do interessado.

Por todo o exposto e com base no art. 402, II, da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno
do TCEES), determino a NOTIFICAÇÃO dos senhores Luiz
Paulo Vellozo Lucas, João Carlos Coser, Fábio Ribeiro
Tancredi, Antônio Cesar Menezes Penedo, José Arthur
Bermudes da Silveira, Edézio Fraga Moreira, Candido
Cotta Pacheco, Ricardo Alves Barroso, Madson Barboza
Cunha, Sebastião Encarnação, Lilia Maria Cunha Figueiredo e Mello, Milton Herzog de Oliveira, Elizeu Moreira dos Santos, Lucia Murad Neﬀa, João Luiz Lima, Elizete Shering Siqueira, Elizabete Carvalho Caseira Rocha e
José Rodrigues de Oliveira Filho, para que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, apresentem contrarrazões
ao Agravo, caso queiram, ﬁcando cientes de que o conteúdo integral desta Decisão, bem como da peça recursal
encontram-se disponíveis no site do TCEES.
Após o decurso do prazo, apresentadas ou não as contrarrazões, remeta ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas para a regular instrução no prazo de
10 (dez) dias, conforme consta do art. 417 do Regimento Interno.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Procuradores: DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), ALTAMIRO THADEU
FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), LUCIANA DE ALMEIDA SIMOES PARPAIOLA ESTERQUINI (OAB: 20221-ES), SAULO NASCIMENTO COUTINHO (OAB: 13765-ES), CAMILLA
GOMES DE ALMEIDA BADA (OAB: 11199-ES), MARIA NAZARET DE CASTRO BATISTA (OAB: 13876-ES), SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462-ES), VITOR RIZZO MENECHINI
(OAB: 10918-ES), LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO (OAB:
5708-ES), LEONARDO CUNHA DO AMARAL (OAB: 17946ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266ES)
CONTROLE EXTERNO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
CONVERTIDA – CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA –
DILIGÊNCIA PRÉVIA AO JULGAMENTO – NOTIFICAÇÃO –
PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 10 (DEZ) DIAS.

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

Processo: 09684/2016-3

Exercício: 2011

Trata-se de Tomada de Contas Especial desmembrada de
auditoria realizada na Câmara Municipal de Vila Velha referente ao exercício de 2011 e que tem por escopo a análise
da regularidade dos atos de gestão relativos à concessão de
diárias, aquisição e consumo de combustíveis, despesas sob
regime de adiantamento e contratação de consultorias e assessorias.

[...]

UG: CMVV - Câmara Municipal de Vila Velha

Tendo sido encerrada a instrução processual com a prola-

Regimento Interno

Decisão Monocrática 01842/2018-1

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida

www.tce.es.gov.br
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ção da Instrução Técnica Conclusiva 02662/2018-5, 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.

261/2013), in verbis:

supramencionado, sugere-se que, antes do julgamento do

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.

feito por parte do Colegiado desta Corte, seja procedida a

Tal situação foi identiﬁcada em relação às defesas dos senhores Almir Neres de Souza, Robson Rodrigues Batista e
Valter Rito Rocon.

[...]

tada do instrumento procuratório outorgado aos signatários

Art. 292. As partes podem praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio de procurador regularmente
constituído, ainda que não seja advogado.

das peças de defesa (eventos 138, 158 e 159 dos autos, res-

§ 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.].

e Dr. Josedy Simões Nunes (OAB/ES 5.277), em eventuais

Por isso, a SecexMeios (Instrução Técnica Conclusiva
02662/2018-5) 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 no que seria a 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 138), Robson Rodrigues Batista (evento 158) e Valter Rito Rocon (evento 159) 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

NOTIFICAÇÃO dos Srs. Almir Neres de Souza, Robson Rodrigues Batista e Valter Rito Rocon para que, no prazo de 10
dias (art. 292, § 2º, da Res. TC 261/2013), promovam a jun-

pectivamente), visando permitir a atuação regular de seus
patronos, Dr. Henrique Perpétuo Campos (OAB/ES 11.711)
etapas processuais futuras (sustentação oral em sessão de
julgamento, recursos, dentre outras).

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.]

10 (dez) dias ratiﬁque os termos da defesa ou apresente ins-

[...]

trumento procuratório, sob pena de serem tidos por inexis-

§ 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.

tentes os atos de defesa praticados nestes autos, nos ter-

Contudo, tendo em vista se tratar de feito autuado no ano
de 2016 (referente a fatos ocorridos no exercício de 2011)
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.

Sendo assim, encampo o entendimento técnico e DECIDO
NOTIFICAR os senhores Almir Neres de Souza, Robson Rodrigues Batista e Valter Rito Rocon, para que no prazo de

mos 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 seja restituído
os autos à conclusão do Relator.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

De qualquer sorte, tendo em vista o comando regimental
www.tce.es.gov.br
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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00635/2018-4

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;

PROCESSOS: 02791/2018-1, 03680/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
REPRESENTAÇÃO
UG: PMSGP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
DA PALHA
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS

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

Telefone: (027) 3334-7626

RESPONSÁVEL: LUIZMAR MIELKE, LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PAULOHENRIQUE COLOMBI, ERLITON
DE MELLO BRAZ
TERCEIRO INTERESSADO: ELITE ADMINISTRADORA DE
SERVICOS LTDA, G F DA SILVACOMERCIO E PRESTACAO
DE SERVICOS DE LIMPEZA
REPRESENTANTE: GENILSON RAINHA DA COSTA, SAO
GABRIEL AMBIENTAL LTDA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
secretário-geral de controle externo em substituição do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, incisos I e III, e art. 207, inciso II, da
Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358,
incisos I e III, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Luizmar Mielke (Secretário Municipal de Administração), Paulo Henrique Colombi (Procurador Geral do Município) e Erliton de Mello Braz (Pregoeiro Oﬁcial), para que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, apresentem individual ou coletivamente,
razões de justiﬁcativa, bem como documentos que entenderem necessários, em razão dos achados apontados
nas peças técnicas: Manifestação Técnica 1332/2018-4 e
www.tce.es.gov.br

Instrução Técnica Inicial 0609/2018-1, e NOTIFICAR, para promoção de oitiva, as empresas Elite Administradora de Serviços Ltda. e GF da Silva Comércio e Prestação
de Serviços de Limpeza, e a Prefeitura Municipal de São
Gabriel da Palha, na pessoa de seus dirigentes o(s) Sr(s).
Sandra Gorete Castor de Melo, Gilmar Ferreira da Silva
e a prefeita Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, respectivamente, para que, no mesmo prazo em destaque, se desejarem, manifestem-se sobre os achados apontados
nas referidas peças técnicas, diante da possibilidade de
determinação de anulação de procedimento licitatório e
do contrato dele decorrente.
Determino ainda o encaminhamento aos responsáveis de cópia desta Decisão, da Manifestação Técnica
1332/2018-4 e da Instrução Técnica Inicial 0609/2018-1,
juntamente com os Termos de Citação/Notiﬁcação.
Ficam os responsáveis advertidos 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 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e deQuarta-feira, 21 de novembro de 2018
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cisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

UG: IPAMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;

RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS

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

RESPONSÁVEL: TATIANA PREZOTTI MORELLI

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

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,
encaminhem-se os autos ao relator.
MARCELO LIMA FEDESZEN
Secretário-Geral de Controle Externo em substituição
JOSÉ ANTONIO VIEIRA DE REZENDE
Secretário da SecexEngenharia

DECISÃO SEGEX 00644/2018-3
PROCESSO: 07363/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
secretário-geral de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, da
Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES), CITAR a Sra. Tatiana Prezotti Morelli, (Presidente do
IPAMV – período: de 01.01 a 31.12.2017), para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente razões de justiﬁcativas / alegações de defesa, bem como
os documentos que entender necessários, em razão das
ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial nº
00654/2018-7.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico nº 00518/2018-8,
bem como da Instrução Técnica Inicial nº 00654/20187, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
www.tce.es.gov.br

d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
MARCOS ANTÔNIO SOUZA PAZZINI
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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Secretário de Controle Externo da SecexPrevidência
em substituição (Portaria 449-P, de 1 de novembro de
2018)
MARCELO LIMA FEDESZEN
Secretário-geral de controle externo
em substituição

DECISÃO SEGEX 00645/2018-8
PROCESSO: 03730/2018-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMSMJ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
DE JETIBÁ
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: HILARIO ROEPKE
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
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). HILARIO ROEPKE, nos termos do
art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II
da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de
30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões
de justiﬁcativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 667/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia

desta Decisão, do Relatório Técnico 545/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 667/2018 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, contraditówww.tce.es.gov.br

rio, 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 00649/2018-6
PROCESSO: 03717/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
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). AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, nos termos do art. 157, III do RegimenQuarta-feira, 21 de novembro de 2018
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to 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 670/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 550/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 670/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos

do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).

DECISÃO SEGEX 00650/2018-9
PROCESSO: 03726/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO

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). MÁRIO SÉRGIO LUBIANA, 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 671/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 551/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 671/2018 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;

RESPONSÁVEL: MARIO SERGIO LUBIANA

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

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

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

EXERCÍCIO: 2017
UG: PMNV - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

www.tce.es.gov.br
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rio Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

UG: IDESC - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

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;

RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA

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 00651/2018-3
PROCESSO: 04210/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017

RESPONSÁVEL: ALBUINO CUNHA DE AZEREDO JUNIOR
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). Albuíno Cunha de Azeredo Junior, 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 00672/2018-5.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00379/2018-9, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00672/2018-5, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por memwww.tce.es.gov.br

bro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
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DECISÃO SEGEX 00652/2018-8
PROCESSO: 04841/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FUNDÁGUA - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: ALADIM FERNANDO CERQUEIRA, 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 o(s) Sr(s). Aladim Fernando Cerqueira e
Andreia Pereira Carvalho, 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(em) as razões de justiﬁcativas, individual ou coletivamente, bem como os
documentos que entender(em) necessários, em razão
do(s) achado(s) constante(s) da Instrução Técnica Inicial
00673/2018-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00552/2018-5, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00673/2018-1 juntamente com o Termo de Citação.

de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;

Fica o responsável advertido de que:

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

a) o não atendimento à citação implicará na declaração

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos neceswww.tce.es.gov.br

sários. 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)

DECISÃO SEGEX 00653/2018-2
PROCESSO: 04208/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017UG: FMSC - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CARIACICA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: STEFANE LEGRAN GONCALVES VILACA
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). Stefane Legran Gonçalves Vilaça Macedo, 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 00675/2018-9.
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00378/2018-4, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00675/2018-9, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observân-

cia aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
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 00654/2018-7
PROCESSO: 04211/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017UG: PROGER - PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: EDINALDO LOUREIRO FERRAZ, EDUARDO DALLA BERNARDINA
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, CIwww.tce.es.gov.br

TAR o(s) Sr(s). EDINALDO LOUREIRO FERRAZ, EDUARDO
DALLA BERNARDINA, 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
00676/2018-3.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00417/2018-1, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00676/2018-3 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procuQuarta-feira, 21 de novembro de 2018
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rador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
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).

kDECISÃO SEGEX 00655/2018-1
PROCESSO: 03999/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017UG: PML - PREFEITURA MUNICIPAL DE
LINHARES
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: GUERINO LUIZ ZANON

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). GUERINO LUIZ ZANON, 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 677/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 559/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 677/2018 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;
www.tce.es.gov.br

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

DECISÃO SEGEX 00656/2018-6
PROCESSO: 03744/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PRE-
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FEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMC - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: SERGIO MENEGUELLI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo de
Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso
I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e
358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal,
CITAR o(s) Sr(s). SERGIO MENEGUELLI, 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
678/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 561/2018, bem como
da Instrução Técnica Inicial 678/2018 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 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.
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).
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DECISÃO SEGEX 00657/2018-1
PROCESSO: 03718/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017UG: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBIRAÇU
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
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). EDUARDO
MAROZZI ZANOTTI, 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 679/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 556/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 679/2018 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
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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.

de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 681/2018;

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

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 558/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 681/2018 juntamente com o Termo de Citação.

DECISÃO SEGEX 00659/2018-1
PROCESSO: 03745/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMDRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO
RIO PRETO
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO
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). CLEUDENIR
JOSE DE CARVALHO NETO, nos termos do art. 157, III
do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei
Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões
www.tce.es.gov.br

Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica
ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art.
64, § 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá obQuarta-feira, 21 de novembro de 2018
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servar 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 00661/2018-7
PROCESSO: 03825/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no
art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c
arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR, 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 683/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 563/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 683/2018 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.
www.tce.es.gov.br

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).
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