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Vitória-ES, quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
Corpo Deliberativo - Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Rodrigo Coelho do Carmo
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas - Procuradores
Luciano Vieira - Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira
Projeto Gráﬁco e Editoração
Assessoria de Comunicação TCE-ES
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Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de acordo com o artigo 181 da Lei Complementar no 621/2012.
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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 485-P, DE 30 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.

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

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621 de 8 de março de 2012, e por solicitação do Conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo,
RESOLVE:
nomear JAMIR GIBRAIA BULLUS JUNIOR, para exercer o
cargo em comissão de chefe de gabinete de conselheiro,
a contar de 4/12/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

8.666/93.
Vitória/ES, 04 de dezembro de 2018.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
PORTARIA 483-P, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
dar publicidade a concessão dos Adicionais de Tempo de
Serviço dos servidores desta Corte de Contas, de acordo
com o Art. 106 da Lei Complementar nº 046/94, confor-

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

me a seguinte relação:
MATR.

Processo TC nº 9482/2018-5

203724

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 9482/2018-5, RATIFICOU a contratação da empresa ESAFI – Escola de Administração
e Treinamento Ltda, referente à inscrição de servidor
em evento de capacitação e aperfeiçoamento intitulado
“Execução Orçamentaria, ﬁnanceira e contábil de forma
integrada na Administração Pública”, a ser realizado na
cidade de João Pessoa/DF, no período de 04 a 07 de dezembro de 2018, no valor total de R$ 3.390,00 (três mil,
trezentos e noventa reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei

029603

www.tce.es.gov.br

NOME

ATS ANATS A CONTAR
TERIOR ATUAL
DE
Linhalis 0
5%
25/6/2018

Ramon
Guimarães
Cezar
Moraes
Moschen
Wilson José Cruz
Marcos Almeida
Guimarães
Alice Maria Moreira Salles
Willian Grigio Silva
Leonardo
Vilar
Costa
Êni Firmina Pereira Silva
Rodrigo Ferreira
Santana
Ana Paula Queiroz
Pinto

49,5%

60%

1/7/2018

15%
36%

20%
46%

7/7/2018
9/8/2018

38%

48%

26/8/2018

5%

10%

14/8/2018

0

5%

27/8/2018

0

5%

31/8/2018

0

5%

31/8/2018

0

5%

4/9/2018

Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018

2

202965
200093
202677
203329
203562
203719
203720
203563

ATOS DA PRESIDÊNCIA
203722
203726
202799
203623
203567
203571

Marcelino Colombiano Ramos
Eliane Cabrini Ramalho
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0
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0

5%

15/11/2018

0
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SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

62, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº
1.376, Cidade Monções, São Paulo/SP - CEP: 04571-000,
no valor total de R$ 28.185,94 (vinte e oito mil, cento e
oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) e do
Lote 02 a empresa TIM S.A, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.421.421/0001-011,
com sede na Rua Fonseca Teles, nº 18 a 30, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20940-200, no valor total
de R$ 84.999,24 (oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos).
Em 30 de novembro de 2018
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2018
PROCESSO TC – 5994/2018-4
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico nº 35/2018, lavrada pelo Pregoeiro, 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
35/2018, visando à contratação de empresas especializadas na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC e de Serviço Móvel Pessoal - SMP e dados a
serem executados de forma contínua, com fornecimento de aparelhos celulares, SIM Cards e mini modens em
regime de comodato, que teve como vencedora do Lote
01 a empresa Telefônica Brasil S.A, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n° 02.558.157/0001-

Ata de Registro de Preços nº 018/2018
Processo TC nº 5478/2018-1
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Empresa: TC Comércio Eireli. - CNPJ nº 29.284.782/0001-1
Objeto: Constitui objeto deste Instrumento o Registro de
Preços para aquisição sob demanda de itens eletro/eletrônicos, conforme anexo I deste Instrumento.
Valor Total Mínimo: R$ 9.103,09 (nove mil, cento e três reais e nove centavos).

Ata de Registro de Preços nº 019/2018
Processo TC nº 5478/2018-1
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Empresa: Movetec Comercial Ltda-EPP - CNPJ nº
04.780.499/0001-58
Objeto: Constitui objeto deste Instrumento o Registro de
Preços para aquisição sob demanda de itens eletro/eletrônicos, conforme anexo I deste Instrumento.
Valor Total Mínimo: R$ 17.512,10 (dezessete mil, quinhentos e doze reais e dez centavos).
Vigência: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia
seguinte ao da publicação do seu extrato no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Vitória-ES, 27 de novembro de 2018.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente
Ata de Registro de Preços nº 020/2018
Processo TC nº 5478/2018-1
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Vigência: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia seguinte ao da publicação do seu extrato no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Empresa: CAL ALVES INFORMÁTICA—ME-CNPJ nº

Vitória-ES, 27 de novembro de 2018.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente

Preços para aquisição sob demanda de itens eletro/ele-

08.650.845/0001-34
Objeto: Constitui objeto deste Instrumento o Registro de
trônicos, conforme anexo I deste Instrumento.
Valor Total Mínimo: R$ 8.622,97 (oito mil, seiscentos e
vinte e dois reais e noventa e sete centavos).

www.tce.es.gov.br
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Vigência: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia
seguinte ao da publicação do seu extrato no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Vitória-ES, 27 de novembro de 2018.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente
Ata de Registro de Preços nº 021/2018
Processo TC nº 4010/2018-1
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Empresa: Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços
Ltda. - CNPJ nº 30.630.314/0001-03
Objeto: Constitui objeto deste Instrumento o Registro
de Preços para prestação de serviços, sob demanda, de
agendamento de hospedagem em hotel com categoria mínima de 4 (quatro) estrelas, com fornecimento de
alimentação, conforme estabelecido no ANEXO I deste
Contrato
Valor Total: R$ 31.433,00 (trinta e um mil, quatrocentos
e trinta e três reais).
Vigência: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia
seguinte ao da publicação do seu extrato no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Vitória-ES, 26 de novembro de 2018.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente

www.tce.es.gov.br
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Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

ATO DGS Nº 087/2018
Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:

Designar servidores para ﬁscalização do Acordo de Cooperação, ﬁrmado com o Banco do Brasil, para utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

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

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

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

RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras Katia Murad, matrícula 203.148 (Fiscal Titular) e Marcia Cristina Barcellos de Oliveira, matrícula 202.898 (Fiscal Adjunto), para ﬁscalização Acordo de Cooperação, ﬁrmado com o Banco do Brasil, para utilização
do Sistema Eletrônico de Licitações – “Licitações-E”.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 04 de dezembro de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

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

Telefone: (027) 3334-7665

www.tce.es.gov.br
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Atos do Plenário

PLENÁRIO

Outras Decisões - Plenário
DECISÃO PLENÁRIA TC-17/2018
COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Rodrigo Coelho do Carmo
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

APROVA O PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO A SER EXECUTADO NO EXERCÍCIO DE 2019.
Considerando o disposto nos artigos 2º, inciso V, e 102 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, c/c os artigos 197, §§ 1º
e 5º, e 428, inciso V, alínea “a’, do Regimento Interno deste Tribunal, que, dentre outras providências, delegam competência
ao Plenário para aprovar o Plano Anual de Fiscalização deste Tribunal;
Considerando a proposta inicial do Plano de Fiscalização a ser executado no exercício de 2019, elaborado pela Presidência
do Tribunal, mediante a consolidação de informações prestadas pela Secretaria Geral de Controle Externo, antecipadamente encaminhada aos senhores conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores desta Corte, por meio da Comunicação
Interna 04985/2018-8;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em sua 11ª sessão administrativa, realizada no dia 04 de dezembro de 2018, aprovar o Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2019, conforme deliberado em sessão de caráter reservado, nos termos do art. 197, § 5º do Regimento Interno.
Presentes à sessão plenária da apreciação os senhores 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 e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.

Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

Vitória, 04 de dezembro de 2018.
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
Conselheiro
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro
MARCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira em substituição

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

www.tce.es.gov.br
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RELATORES

Atos dos Relatores

JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

DECISÃO MONOCRÁTICA 1877/2018
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.

ASSUNTO: PEDIDO DE REEXAME

PROCESSO TC: 7688/2017
JURISDICIONADO: DEPARTAMENTO
TRÂNSITO – DETRAN

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
ESTADUAL

DE

INTERESSADOS: LUCIANO DE PAIVA ALVES
RIVONE FRANCISCO RORIZ

ASSUNTO: AUDITORIA

JOSÉ GERALDO OLIVEIRA

RESPONSÁVEL: JOSÉ ANTÔNIO COLODETE

ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

CLERISSON DE SOUZA SANTOS

LB MUSIC GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL
LTDA – ME

DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n. 621/2012, declarar a REVELIA de JOSÉ ANTÔNIO COLODETE e de CLERISSON DE SOUZA SANTOS,
uma vez que não atenderam aos Termos de Citação n.
56/2018 e n. 60/2018, conforme atestaram o Núcleo de
Controle de Documentos e a Secretaria de Controle Externo de Normatização de Fiscalização, respectivamente, no Despacho n. 23.235/2018 e na Manifestação Técnica n. 1468/2018, tendo o prazo para a resposta vencido em 10/05/2018, conforme consta do Despacho n.
31.204/2018, da Secretaria Geral das Sessões.
Encaminhe-se o feito à SEGEX, para prosseguir, destacando que a publicação da presente decisão singular está agendada para ocorrer no Diário Eletrônico de
05/12/2018.
Em 27 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 1880/2018
PROCESSO TC: 9010/2018
www.tce.es.gov.br

PROCURADORES: FERNANDO ALVES AMBRÓSIO
THIAGO REINA MANHÃES ALVES
MUNIR ABUD DE OLIVEIRA
Trata-se de Pedido de Reexame, formulado pelo Ministério Público de Contas, contra o Acórdão TC n.
712/2018, proferido pela 2ª Câmara, no processo n.
7301/2013, que cuida de Inspeção na Prefeitura Municipal de Itapemirim.
Na Petição de Recurso, o recorrente pleiteia a reforma
da decisão, para converter o feito em Tomada de Contas
Especial, julgar Irregulares as Contas dos responsáveis e
imputar ressarcimento e multa, adotando-se a proposta
constante dos itens 7.1 e 7.2 da Instrução Técnica Conclusiva n. 5885/2017, emitida no processo n. 7301/2013,
sob a responsabilidade dos senhores LUCIANO DE PAIVA
ALVES, RIVONE FRANCISCO RORIZ e JOSÉ GERALDO OLIVEIRA e das pessoas jurídicas ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e LB MUSIC GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA – ME.
Em respeito à garantia do contraditório, com fundamento no art. 156 da Lei Complementar n. 621/2012 e no art.
Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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402, inciso I, da Resolução TC n. 261/2013, DECIDO, preliminarmente, NOTIFICAR os senhores LUCIANO DE PAIVA ALVES, RIVONE FRANCISCO RORIZ e JOSÉ GERALDO
OLIVEIRA, bem como as pessoas jurídicas ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e LB MUSIC GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA – ME, no prazo de 30
(trinta) dias, abrindo-lhes a oportunidade de apresentar
contrarrazões à Petição de Recurso.

tas, para atender ao Acórdão TC n. 537/2017, conforme

As peças processuais deverão ser disponibilizadas aos
notiﬁcados.

Documentos atestou que nenhuma documentação foi

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

Despacho n. 60.263/2018, a Secretaria Geral das Ses-

Destaca-se que a publicação da presente decisão singular está agendada para ocorrer no Diário Eletrônico de
05/12/2018.

Contas Especial encerrou-se em 10 de outubro de 2018.

Em 28 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 1882/2018
PROCESSO TC: 7474/2018
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DETERMINADA
RESPONSÁVEL: CARLOS RENATO PRUCOLI
Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE), cuja instauração foi determinada pelo Acórdão TC n. 537/2017,
proferido pela 2ª Câmara no processo n. 1661/2017 (Denúncia contra a Prefeitura de Muqui).
Por meio do protocolo TC n. 11.697/2018, foi comunicada a nomeação da Comissão Especial de Tomada de Con-

a Portaria n. 25/2018, datada de 11/07/2018.
Nos termos do art. 14, caput, da Instrução Normativa TC
n. 32/2014, a TCE instaurada deve ser remetida ao Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias, exceto na hipótese de
dispensa, regulada no art. 9º da norma.
No Despacho n. 59.452/2018, o Núcleo de Controle de
encaminhada pelo responsável após o protocolo. E, no
sões informou que o prazo para a remessa da Tomada de
Considerando que nenhuma documentação foi encaminhada pelo responsável, DECIDO, com fundamento no
art. 14, caput, da Instrução Normativa TC n. 32/2014,
NOTIFICAR o atual Prefeito Municipal de Muqui, senhor CARLOS RENATO PRUCOLI, para que, no prazo de
30 (trinta) dias, encaminhe a Tomada de Contas Especial em referência ou comprove a dispensa prevista no
art. 9º da norma.
Fica advertido de que o descumprimento poderá resultar na aplicação de multa, na forma do art. 16 da Instrução Normativa n. 32/2014.
Após as providências, os autos devem ser enviados à SEGEX, para instrução.
Em 28 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

www.tce.es.gov.br

DECISÃO EM PROTOCOLO 00496/2018-5
Protocolo(s): 17096/2018-8
Assunto: Requerimento/ Solicitação
Descrição complementar: indeferir juntada
Criação: 28/11/2018 10:09
Origem: GAC – Rodrigo Chamoun – Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado(s): MARCELO SOUZA NUNES
Trata-se do protocolo 17096/2018-8 datado de
26/11/2018 interposto pelo senhor Marcelo Souza Nunes requerendo a juntada de documento aos autos do
TC 6540/2013-8 que trata de Tomada de Contas Especial
da conversão de Fiscalização - exercício 2012, abrangido pelo Plano de Fiscalização n° 81/2013, bem como dos
apontamentos constantes do Processo TC 3089/2013,
que trata das contas prestadas pelo Senhor Ivan Carlini,
na condição de Chefe do Poder Legislativo do município
de Vila Velha, exercício ﬁnanceiro de 2012.
Ocorre que, na presente etapa processual não cabe à
juntada do referido documento, pois o presente feito a
que se refere - TC 6540/2013-8 carece de julgamento e
se encontra com a instrução processual encerrada.
Logo, tem lugar à vedação contida no artigo 321, §2º da
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES),
a saber:
Art. 321. Considera-se terminada a etapa de instrução
do processo no momento em que a unidade técnica emitir a instrução técnica conclusiva.
§ 1º Após o seu encerramento, a instrução processual só
poderá ser reaberta por despacho fundamentado do Relator ou por deliberação do colegiado, de ofício ou a peQuarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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dido das partes ou do Ministério Público junto ao Tribunal, para a realização de diligências.
§ 2º Encerrada a instrução, somente será admitida a juntada de documentos na forma do artigo 61 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 328 deste regimento. [g.n.]
Portanto, já tendo sido abastecido o Processo TC
6540/2013-8 com a Instrução Técnica Conclusiva
3130/2016, Parecer Ministerial 00167/2017-2, e, tendo
sido o processo incluído em pauta para julgamento na
38ª sessão do Plenário do dia 30/10/2018, impõe-se observar o rito deﬁnido pela legislação pertinente, estando vedada a juntada irrestrita e extemporânea de documentos, em homenagem aos preceitos do devido processo legal.
Não obstante, cabe registrar que apesar de o art. 61
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica
do TCEES) e o art. 328 do Regimento Interno do TCEES,
oportunizarem às partes a apresentação de novos documentos por ocasião da sustentação oral, essa etapa também já foi superada neste processo, pois a sustentação
oral foi realizada pelo requerente na 7ª sessão ordinária
do Plenário do dia 20/03/2018.
Portanto, o presente processo foi encaminhado à área
técnica para análise da manifestação oral, tendo o Núcleo de Controle Externo de Normatização da Fiscalização - NNF elaborado a Manifestação Técnica 00668/20189 o Ministério Público elaborado o Parecer Ministerial
04880/2018-2.
Ressalta-se que o processo já foi incluído em pauta e encontra-se em fase de julgamento.
Por todo exposto e com fulcro nas competências outor-

gadas pelo art. 288, inciso II, III e VII do RITCEES, INDEFIRO o requerimento formulado pelos interessados, dando-lhe CIÊNCIA.
Por ﬁm, publique-se no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, nos moldes do art. 62 da Lei Orgânica do TCEES e dos
artigos 359, inc. III e 360 do RITCEES, trasladando-se cópia desta Decisão para o TC 6540/2013-8.
Vitória/ES, 28 de novembro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
DECISÃO EM PROTOCOLO 00497/2018-1
Protocolo(s): 17095/2018-3
Assunto: Requerimento / Solicitação
Descrição complementar: indeferimento de juntada
Criação: 28/11/2018 10:22
Origem: GAC – Rodrigo Chamoun – Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado(s): IVAN CARLINI
Trata-se do protocolo 17095/2018-8 datado de
26/11/2018 interposto pelo senhor Ivan Carlini requerendo a juntada de documento aos autos do TC
6540/2013-8 que trata de Tomada de Contas Especial
da conversão de Fiscalização - exercício 2012, abrangido pelo Plano de Fiscalização n° 81/2013, bem como dos
apontamentos constantes do Processo TC 3089/2013,
que trata das contas prestadas pelo Senhor Ivan Carlini,
na condição de Chefe do Poder Legislativo do município
de Vila Velha, exercício ﬁnanceiro de 2012.
Ocorre que, na presente etapa processual não cabe à
juntada do referido documento, pois o presente feito a
www.tce.es.gov.br

que se refere - TC 6540/2013-8 carece de julgamento e
se encontra com a instrução processual encerrada.
Logo, tem lugar à vedação contida no artigo 321, §2º da
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES),
a saber:
Art. 321. Considera-se terminada a etapa de instrução
do processo no momento em que a unidade técnica emitir a instrução técnica conclusiva.
§ 1º Após o seu encerramento, a instrução processual só
poderá ser reaberta por despacho fundamentado do Relator ou por deliberação do colegiado, de ofício ou a pedido das partes ou do Ministério Público junto ao Tribunal, para a realização de diligências.
§ 2º Encerrada a instrução, somente será admitida a juntada de documentos na forma do artigo 61 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 328 deste regimento. [g.n.]
Portanto, já tendo sido abastecido o Processo TC
6540/2013-8 com a Instrução Técnica Conclusiva
3130/2016, Parecer Ministerial 00167/2017-2, e, tendo
sido o processo incluído em pauta para julgamento na
38ª sessão do Plenário do dia 30/10/2018, impõe-se observar o rito deﬁnido pela legislação pertinente, estando vedada a juntada irrestrita e extemporânea de documentos, em homenagem aos preceitos do devido processo legal.
Não obstante, cabe registrar que apesar de o art. 61
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica
do TCEES) e o art. 328 do Regimento Interno do TCEES,
oportunizarem às partes a apresentação de novos documentos por ocasião da sustentação oral, essa etapa também já foi superada neste processo, pois a sustentação
Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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oral foi realizada pelo requerente na 7ª sessão ordinária
do Plenário do dia 20/03/2018, com juntada de memoriais (peça 37).

à temática Receitas Públicas realizada na Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço/ES, relativo ao Plano de Fiscalização, exercício de 2018.

Portanto, o presente processo foi encaminhado à área
técnica para análise da manifestação oral, tendo o Núcleo de Controle Externo de Normatização da Fiscalização - NNF elaborado a Manifestação Técnica 00668/20189 o Ministério Público elaborado o Parecer Ministerial
04880/2018-2.

O objetivo da auditoria foi analisar a estrutura legislativa,
física e organizacional da administração tributária municipal, identiﬁcando deﬁciências e vulnerabilidades que podem ser objeto de aprimoramento mediante futuro Plano
de Ação a ser estabelecido entre a Prefeitura e o TCE/ES.

Ressalta-se que o processo já foi incluído em pauta e encontra-se em fase de julgamento.
Por todo exposto e com fulcro nas competências outorgadas pelo art. 288, inciso II, III e VII do RITCEES, INDEFIRO o requerimento formulado pelos interessados, dando-lhe CIÊNCIA.
Por ﬁm, publique-se no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, nos moldes do art. 62 da Lei Orgânica do TCEES e dos
artigos 359, inc. III e 360 do RITCEES, trasladando-se cópia desta Decisão para o TC 6540/2013-8.
Vitória/ES, 28 de novembro de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 01894/2018-9
Processo TC: 2772/2018
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Assunto: Fiscalização Auditoria
Responsável: Eleardo Aparício Costa Brasil - Prefeito Municipal
Versam os autos sobre o resultado de auditoria no tocante

A Secex Municípios elaborou o Relatório de Auditoria
14/2018, no qual veriﬁcou que o Município de Divino São
Lourenço apresentou maiores índices de risco nos quesitos Procedimentos de Fiscalização e Legislação, Infraestrutura de Sistema, Cobrança Judicial e Recursos Humanos,
Arrecadação dos demais tributos e Dívida Ativa nos últimos 7 anos demonstrando, além disso, deﬁciências que
geraram achados de auditoria.
Tais achados de auditoria foram reunidos na Instrução
Técnica Inicial 264/2018, a qual sugeriu a notiﬁcação dos
gestores para ciência, bem como a notiﬁcação do Prefeito Municipal, senhor Eleardo Aparício Costa Brasil, para
cumprimento das determinações relacionadas na própria
ITI, além de conferir caráter sigiloso aos anexos 7, 8, 9, 11,
13 e 16 dos autos, o que foi acolhido no Voto do Relator
3189/2018 e na Decisão 1611/2018 Primeira Câmara.
Em 22/11/2018, o senhor Eleardo Aparício Costa Brasil solicita dilação do prazo para apresentar o Plano de Ação nos
moldes deﬁnidos na Decisão 1611/2018 Primeira Câmara (Defesa / Justiﬁcativa 1574/2018). Segundo o gestor,
por falta de orçamento, somente será possível contratar
em 2019 a empresa especializada em modernização tributária. Sustenta que foi incluído no orçamento de 2019
elemento orçamentário junto à Secretaria Municipal de Finanças a ﬁm de atender à contratação em tela.
www.tce.es.gov.br

Desta forma, DECIDO:
DEFIRO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, contados a partir da publicação da presente decisão, do prazo concedido ao Prefeito Municipal de Divino de São Lourenço, senhor Eleardo Aparício Costa Brasil, para que atenda às determinações contidas na Decisão
1611/2018 Primeira Câmara.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Despacho 62759/2018-1
Protocolo(s): 17524/2018-7
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 03/12/2018 13:18
Origem: GAC - Carlos Ranna - Gabinete do Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Juntada do protocolo nº 17524/2018-7,
Trata-se do expediente protocolizado neste Tribunal sob
o nº 17524/2018-7, por meio do qual o senhor Sérgio Bizzotto, devidamente qualiﬁcado nos autos do Processo
TC 8927/2016-5, solicita juntada de procuração, vista e
cópia dos autos em comento.
Ante o exposto, na forma do artigo 268 do Regimento Interno, deﬁro o pleito e autorizo a juntada do protocolo
aos autos do Processo TC 8927/2016-5, realizando o cadastro dos advogados no processo, via sistema e-TCEES.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00646/2018-2

É de competência da Segex planejar, organizar, coordenar, orientar, gerenciar, dirigir, supervisionar
e avaliar, por intermédio das suas unidades subordinadas, todas as atividades, projetos e resultados
relativos à área técnica de controle externo;

PROCESSO: 04002/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
INSPEÇÃO
UG: IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO
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: SILVERIO GUZZO, MARIA DULCE RUDIO
SOARES
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 os Srs. Silvério Guzzo, (Diretor-Presidente do IPRESF
– período: de 01.01.2013 a 29.08.2018), Maria Dulce Rúdio Soares (Prefeita Municipal – período: 01.01.2013.a
31.12.2016), para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões de justiﬁcativas / alegações de defesa, bem como os documentos que entenderem necessários, em razão das ocorrências constantes
da Instrução Técnica Inicial nº 00665/2018-5.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório de Inspeção nº 00007/20186, bem como da Instrução Técnica Inicial nº 00665/20185, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
www.tce.es.gov.br

sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar (LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos
I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos I e II,
da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução TC
nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observânQuarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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cia 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
Secretário de Controle Externo da SecexPrevidência
em substituição (Portaria 449-P, de
1 de novembro de 2018)
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de controle externo
DECISÃO SEGEX 00658/2018-5
PROCESSO: 03736/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: ELEAZAR FERREIRA LOPES, JOILSON ROCHA NUNES
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). ELEAZAR FERREIRA LOPES e
JOILSON ROCHA NUNES, 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 680/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 557/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 680/2018 juntamente
com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:

reito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);

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

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

Coordenador Técnico – Núcleo de Contabilidade e Economia

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

PAULO ROBERTO DAS NEVES

(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00672/2018-5
PROCESSO: 05484/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
REPRESENTAÇÃO
UG: SUPPIN - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE
POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO RAFAEL, JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO, MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA - SECONT
Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o Sr. Carlos Roberto Rafael (ex-diretor geral da SUPPIN), para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente razões de justiﬁcativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução
Técnica Inicial de nº 597/2018.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial nº
597/2018, 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.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de controle externo
MARCELO NOGUEIRA DIAS
Secretário de Controle Externo da Secex Meios
DECISÃO SEGEX 00678/2018-2
PROCESSOS: 04407/2010-4, 04014/2015-4
CLASSIFICAÇÃO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA
UG: PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUNRESPONSÁVEL: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
NEUZA NUNES DIAS, NAZARETPIMENTEL
INTERESSADO: MEGAPALCO LTDA – EPP
www.tce.es.gov.br

PROCURADORES: LUCIANA PALASSI CUPERTINO DE CASTRO DE LIMA OLIVEIRA, SIRLEY DE ALMEIDAGONÇALVES,
PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA, GEDSON DE OLIVEIRA CRESPO, JOSÉ JÚLIO FERREIRA, SERGIOZULIANI SANTOS, PAULO CÉSAR DE ALMEIDA, ALINE DUTRA DE FARIA (OAB: 12031-ES), FELIPEOSORIO DOS SANTOS (OAB:
6381-ES)
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR a Sra. Nazaret Pimentel (Secretária Municipal de Ação Social) e a Sra. Neuza Nunes Dias
(Pregoeira Municipal), para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões de justiﬁcativas, bem como os documentos que entenderem necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução
Técnica Inicial nº 703/2018-7.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial nº
703/2018-7, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pesQuarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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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.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de controle externo
MARCELO NOGUEIRA DIAS
Secretário de Controle Externo – Secex Meios
DECISÃO SEGEX 00679/2018-7

PROCESSO: 00667/2006-6
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
AUDITORIA
EXERCÍCIO: 2004
UG: PMBSF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
INTERESSADO: PREFEITURA BARRA SAO FRANCISCO
RESPONSÁVEL: EDSON HENRIQUE PEREIRA, RAPHAEL
REZENDE DE ARAUJO E SILVA, CONSTRUTORA M. W. LTDA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
secretário-geral de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no
art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Raphael Rezende de
Araujo e Silva (Engenheiro Fiscal do Contrato) e Construtora MW Ltda.-ME (Empresa Contratada), para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem
individual ou coletivamente, alegações de defesa, bem
como documentos que entenderem necessários, e/ou
recolham as importâncias devidas, em razão dos achados de auditoria apontados nas peças técnicas: Manifestação Técnica 1397/2018-9 e Instrução Técnica Inicial
702/2018-2.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de cópia desta Decisão, da Manifestação Técnica 1397/20189, bem como da Instrução Técnica Inicial 702/2018-2,
juntamente com o Termo de Citação.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
www.tce.es.gov.br

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 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.
Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-Geral de Controle Externo
JOSÉ LUCIO DA SILVA PINHO
Secretário da SecexEngenharia em substituição
DECISÃO SEGEX 00683/2018-3
PROCESSO: 04952/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
REPRESENTAÇÃO
UG: SETOP - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E
OBRAS PÚBLICAS
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: PAULO RUY VALIM CARNELLI, REGIS
MATTOS TEIXEIRA, MARCOS PAULOPUGNAL DA SILVA
REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA - SECONT
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, II, ambos do Regimento Interno deste
Tribunal, expedir COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA ao Sr.
Regis Mattos Teixeira, Ex- Secretário da SEP, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe
as informações/documentos referentes as solicitações
contidas na Manifestação Técnica 786/2018.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de cópia desta Decisão e da Manifestação Técnica 786/2018,

juntamente com o Termo de Comunicação de Diligência.

RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS

Fica o responsável advertido de que:

RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO RODRIGUES MOREIRA

a) O não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal);

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). CARLOS ROBERTO RODRIGUES MOREIRA,
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 00714/2018-5;

b) A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica deste Tribunal;
c) A resposta ao termo de comunicação de diligência 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.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-Geral de Controle Externo
MARCELO NOGUEIRA DIAS
Secretário de Controle Externo da Secex Meios
DECISÃO SEGEX 00685/2018-2
PROCESSO: 04273/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
JERÔNIMO MONTEIRO

www.tce.es.gov.br

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00465/2018-1, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00714/2018-5 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da coQuarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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municação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

EXERCÍCIO: 2017

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: SEGUNDO MANUEL ALVAREZ TORRES

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 00686/2018-7
PROCESSO: 04136/2018-8

UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
JOÃO NEIVA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da
Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358,
inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Segundo Manuel Alvarez Torres, 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 00716/2018-4;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00478/2018-7, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00716/2018-4 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
www.tce.es.gov.br

TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00687/2018-1
PROCESSO: 04240/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
MIMOSO DO SUL
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: JOAO LUIZ RIZZI, KENEDI BRUM GOMES
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da
Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358,
inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). JOÃO LUIZ RIZZI, KENEDI BRUM GOMES,
nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justiﬁcativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 00718/2018-3;

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;

sários. 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 00688/2018-6
PROCESSO: 09145/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
AUDITORIA
EXERCÍCIO: 2014
UG: PMBJN - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
NORTE
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: UBALDO MARTINS DE SOUZA

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.

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). UBALDO MARTINS DE SOUZA, nos
moldes expressos no art. 136 da LC 621/2012 c/c art. 5º,
IV, § 1º e 2º da Lei 10.028/2000, 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 724/2018;

a) o não atendimento à citação implicará na declaração

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos neces-

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00499/2018-9, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00718/2018-3 juntamente com o Termo de Citação.

www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018

17

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 724/2018
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 00689/2018-1
PROCESSO: 03498/2018-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: BRUNO FUNCHAL
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da
Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358,
inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Bruno Funchal, 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 necessáwww.tce.es.gov.br

rios, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial
00725/2018-3;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00572/2018-2, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00725/2018-3 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente puQuarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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blicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
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 00690/2018-3
PROCESSO: 03249/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMADN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
DO NORTE
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO
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 Tribu-

nal, CITAR o(s) Sr(s). PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO, 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 609/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 726/2018, bem como da Instrução Técnica Inicial 609/2018 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 pewww.tce.es.gov.br

los 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 00691/2018-8
PROCESSO: 04218/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CARIACICA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: EDVALDO JOSE ERLACHER
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da
Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358,
inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Edvaldo José Erlacher, 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 00727/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00463/2018-1,
bem como da Instrução Técnica Inicial 00727/2018 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 de-

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: SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 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;

RESPONSÁVEL: CARLOS RENATO MARTINS

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 00692/2018-2
PROCESSO: 04204/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
www.tce.es.gov.br

RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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). Carlos Renato Martins, 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 00728/2018-7;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00468/2018-3, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00728/2018-7 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por memQuarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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bro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00693/2018-7

PROCESSO: 04214/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMSEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DE CARIACICA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: JOSE ALEXANDRE FRAGA RIBEIRO
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). José Alexandre Fraga Ribeiro, 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 00729/2018-1;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00489/2018-5, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00729/2018-1 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citawww.tce.es.gov.br

ção, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00694/2018-1
PROCESSO: 04097/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMS - VITORIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
VITÓRIA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: CATIA CRISTINA VIEIRA LISBOA
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). Cátia Cristina Vieira Lisboa e Regina Célia Diniz Werner, 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
00730/2018-4;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00509/2018-9, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00730/2018-4 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:

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

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00696/2018-1
PROCESSO: 04813/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
REPRESENTAÇÃO
UG: ENCARGOS GERAIS - SE - ADMINISTRAÇÃO GERAL A
CARGO DA SEFAZ
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: MAURICIO CEZAR DUQUE, BRUNO FUNCHAL, MARCOS PAULO PUGNAL DASILVA
REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA – SECONT
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o Sr. Mauricio Cezar Duque (ExSecretária de Estado da Fazenda), para que, no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem razões
de justiﬁcativas, bem como os documentos que entenderem necessários, em razão das ocorrências constantes
da Instrução Técnica Inicial nº 721/2018-5.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial nº
721/2018-5, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;

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.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de controle externo
MARCELO NOGUEIRA DIAS
Secretário de Controle Externo – Secex Meios
DECISÃO SEGEX 00697/2018-5
PROCESSO: 04092/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMESP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
LAZER DE VITÓRIA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: WALLACE NASCIMENTO VALENTE, ALESSANDRA PONTES JUNQUEIRA
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). Wallace Nascimento Valente e Alessandra Pontes Junqueira, 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
www.tce.es.gov.br

improrrogáveis, apresente(m) as razões de justiﬁcativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial
00733/2018-8;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00548/2018-9, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00733/2018-8 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
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 quanQuarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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do 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 00698/2018-1
PROCESSO: 06355/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMSSM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
INTERESSADO: EDUARDO RIBEIRO MORAIS
RESPONSÁVEL: MAIZA FERNANDES BOMFIM
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do Espíri-

to Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso
I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s)
Sr(s). Maiza Fernandes Bomﬁm, Eduardo Ribeiro Morais,
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 00735/2018-7;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00366/2018-1, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00735/2018-7 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar
nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, por membro da
família ou por empregado do responsável, ou 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;
www.tce.es.gov.br

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 00699/2018-4
PROCESSO: 04171/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMASSM - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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RESPONSÁVEL: ANA PAULA PECANHA
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).
Ana Paula Peçanha e Marinalva Broedel Machado de Almeida nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do
TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justiﬁcativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da
Instrução Técnica Inicial 00736/2018-1;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00375/2018-1, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00736/2018-1 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar
nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando conﬁrmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, por membro da
família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação
dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I e II, da Lei
Orgânica do TCEES;

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oﬁcial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101
do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00701/2018-8
PROCESSO: 04165/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
www.tce.es.gov.br

UG: GP - SECRETARIA DE GABINETE DE SÃO MATEUS
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: SAULO RODRIGUES MEIRELLES, THIAGO
BRINGER, VITOR VICENTEGUANANDY
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).
Saulo Rodrigues Meirelles, Thiago Bringer, Vitor Vicente
Guanandy, 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 00737/2018-6;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00381/2018-6, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00737/2018-6 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, quanQuarta-feira, 5 de dezembro de 2018
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do 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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