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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

Resumo do Contrato nº 002/2019
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.

Processo TC- 8413/2017-4
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Chaveiro da Terra Comercial Ltda - EPP.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiros, fornecimento de chaves e carimbos para atender as demandas deste Tribunal de Contas, durante o exercício de 2019, em conformidade com as especiﬁcações e quantitativos estimados no ANEXO I.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 29.635,90 (vinte e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).

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;

VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019, cujo início será contado ao dia seguinte da publicação
do extrato no Diário Oﬁcial de Contas do TCEES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2017
Elemento de Despesa: 3.3.90.30
Vitória/ES, 11 de janeiro de 2019.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

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

www.tce.es.gov.br
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ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA

Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

ATO DGS Nº 002/2019

ATO DGS Nº 003/2019

Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:

Alterar o Ato DGS nº 054/2018 no tocante à fiscalização do Contrato nº 009/2018.

– 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. 73, Inciso
I, letra b da Lei 8.666/93, como também o que consta no item 2.3 do capítulo 1, da Norma Interna SCT 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de
dezembro de 2013;

Designar servidores para ﬁscalização dos Contratos nºs
37 e 38/2018, ﬁrmados com as empresas Telefônica
Brasil S.A. e Empresa TIM S/A, respectivamente.

– 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;
– 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

RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Ato da DGS Nº 054/2018, em relação
à designação de servidores para fiscalização do contrato nº 009/2018, firmado com a empresa EGS Elevadores EIRELI, conforme abaixo:
Larissa Nascimento Gabriel Scardini, matrícula
203.699 (Fiscal Titular);
Ingrid Herzog Holz, matrícula nº 203.589 (Fiscal Substituto);
Pedro Paiva Brito Filho, matrícula 203.613 (Fiscal Administrativo).
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 15 de janeiro de 2019.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
(republicado por incorreção)

www.tce.es.gov.br

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;
RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras Raysla Miranda Leite da
Silva, matrícula 203.416 (Fiscal Titular) e Bruna Oliveira Sant’Anna, matrícula 203.648 (Fiscal Adjunto), para
ﬁscalização dos Contratos nºs 37 e 38/2018 ﬁrmados
com as empresas Telefônica Brasil S.A. e TIM S/A, respectivamente, constantes dos autos do Processo TC nº
5994/2018-4.
Art. 2º - Ficam revogados os Atos DGS nºs 091/2018, publicado no Diário Oﬁcial de Contas do dia 18/12/2018
e o 094/2018, publicado no Diário Oﬁcial de Contas do
dia 10/01/2019.
Art. 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 14 de janeiro de 2019.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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ATO DGS Nº 004/2019
Designar equipes de servidores para fiscalização do
Contrato nº 002/2019, firmado com a Empresa Chaveiro da Terra Ltda – EPP.
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;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Robson José Silva Zangerolame, matrícula 203.241 (Fiscal Titular) e Bruna
Oliveira Sant’Anna, matrícula 203.648 (Fiscal Adjunto), para fiscalização do Contrato Nº 002/2019, firmado com a empresa Chaveiro da Terra Ltda – EPP, constantes dos autos do Processo TC nº 8413/2017-4.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 14 de janeiro de 2019.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

www.tce.es.gov.br
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ATOS DOS RELATORES

Atos dos Relatores

RELATORES

Decisão Monocrática 00008/2019-9
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.

Processos: 09649/2018-8, 04612/2018-6, 06670/20166, 02967/2013-1
Classiﬁcação: Embargos de Declaração
UG: PMBG - Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: LASTENIO LUIZ CARDOSO
Recorrente: Membros do Ministério Público de Contas
(HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA)
Procurador: FELIPE OSORIO DOS SANTOS (OAB: 6381-ES)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM FACE DO PARECER PRÉVIO TC 090/2018-7 –
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU – ADMISSIBILIDADE – ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
NOTIFICAÇÃO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS – ENCAMINHAMENTO AO NÚCLEO DE CONTROLE EXTERNO DE
RECURSOS E CONSULTAS.
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo,
em face do Parecer Prévio TC 090/2018-Plenário, proferido no bojo do processo TC 4612/2018-6, por meio do
qual foram providos os embargos de declaração interpostos pelo senhor Lastênio Luiz Cardoso que, no mérito, teve reconhecido efeito modiﬁcativo para reformar
o Parecer Prévio 015/2018, recomendando-se ao legislativo municipal a aprovação com ressalva das contas,
bem como, ao Poder Executivo Municipal a divulgação
da prestação de contas relativa ao exercício ﬁnanceiro
www.tce.es.gov.br

em questão.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento dos presentes embargos, notadamente os
genéricos constantes dos artigos 153 e 162 e os especíﬁcos impostos pelos artigos 167 e 168, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I - converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando a petição:
I - não contiver os fundamentos de fato e de direito;
II - encontrar-se insuﬁcientemente instruída ou manifestamente inepta.
§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:
I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis
entre si;
II - o pedido for juridicamente impossível;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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§ 2º Não será conhecido o recurso quando ausentes os
pressupostos de legitimidade e tempestividade.
[...]
Art. 167. Cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em petição dirigida ao
Relator com indicação do ponto obscuro, contraditório
ou omisso, dentro do prazo improrrogável de cinco dias,
vedada a juntada de qualquer documento.
§ 2º Os embargos de declaração interrompem os prazos
para cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados e para interposição dos demais recursos previstos
nesta Lei Complementar.
Art. 168. Quando os embargos forem considerados manifestamente protelatórios e o Plenário ou a Câmara assim os tiver declarado, será aplicada multa ao embargante, nos termos do artigo 135, inciso XIII, desta Lei Complementar.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida dos pressupostos recursais genéricos – artigos 395 a 398 – e especíﬁcos – art. 411 a 414 –, senão
vejamos:

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

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão.
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:

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

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

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

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

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

III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.

Art. 396. Poderão interpor recurso:
I – os responsáveis pelos atos impugnados;
II – os interessados, desde que alcançados pela decisão
ou que demonstrem razão legítima para intervir no processo, observado o disposto no art. 159 da Lei Orgânica
do Tribunal.

Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
[...]
Art. 411. Caberão embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal.

III – o Ministério Público junto ao Tribunal.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou
pelo Ministério Público junto ao Tribunal, em petição dirigida ao Relator.

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

§ 2º Os embargos de declaração serão interpostos dentro do prazo improrrogável de cinco dias, contados na
forma da Lei Orgânica do Tribunal.

I – não se achar devidamente formalizado;

§ 3º Os embargos de declaração interrompem os prazos
para cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados, bem como para interposição dos demais recursos
previstos na Lei Orgânica do Tribunal.

II – for manifestamente impróprio ou inepto;
III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;
IV – for intempestivo;

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

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

I - ser interposto por escrito;
II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;

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

III - conter a qualiﬁcação indispensável à identiﬁcação do

II – o pedido for juridicamente impossível;

Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando:

www.tce.es.gov.br

§ 4º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os prazos recomeçam a contagem a partir da publicação do
acórdão que julgou os embargos.
§ 5º Identiﬁcado e apontado pelo Conselheiro Relator argumento que possa resultar em efeito modiﬁcativo da
decisão impugnada, os embargos de declaração serão
Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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remetidos à Secretaria de Controle Externo de Recursos
para elaboração de instrução técnica. (Parágrafo acrescido pela Emenda Regimental nº 006, de 29.3.2016).
Art. 412. Quando os embargos forem considerados manifestamente protelatórios e o Plenário ou a Câmara assim os tiver declarado, será aplicada multa ao embargante, nos termos do art. 135, inciso XIII, da Lei Orgânica do
Tribunal.
Art. 413. Providos os embargos de declaração, a decisão
se limitará a corrigir obscuridade, omissão ou contradição apontada pelo recorrente.
Art. 414. É vedada a juntada de documentos nos embargos de declaração.
Como se vê, a legislação impõe um vasto rol de exigências para o processamento dos embargos de declaração
por este Tribunal de Contas.
No caso dos autos, constata-se que o pleito atende às hipóteses de cabimento – uma vez que interposto em face
de Parecer Prévio –, tempestividade – já que observado
o prazo recursal em dobro do MPC de 10 (dez) dias – e
legitimidade – pois formulado pelo MPC.
Além disso, a petição inicial contém o nome e a qualiﬁcação do embargante, os fundamentos de fato e de direito e traz conclusão compatível com a narrativa dos fatos, além de ser desprovida de documentos, já que vedados à espécie.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitido, conheço os presentes
embargos e determino a abertura da instrução processual com o regular prosseguimento do feito.
Em se tratando de embargos de declaração interposto pelo MPC, resta proceder à notiﬁcação do interessa-

do neste feito, para apresentação de contrarrazões recursais, em atendimento ao princípio do contraditório
e disposto no art. 156, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal) e art. 402, I, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal):
Lei Orgânica
Art. 156. Nos recursos interpostos pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é assegurado o contraditório, mediante a concessão de oportunidade para oferecimento de contrarrazões recursais, quando se tratar
de recurso tendente a agravar a situação do responsável
ou do interessado.
Regimento Interno
Art. 402. Interposto o recurso pelo Ministério Público
junto ao Tribunal, serão notiﬁcados os demais interessados para se manifestarem, nos termos do art. 156 da Lei
Orgânica do Tribunal, nos seguintes prazos:
III – cinco dias, nos casos de embargos de declaração;
II.2 DA POSSIBILIDADE DE EFEITO MODIFICATIVO
Como se sabe, o mérito dos embargos declaratórios reside em obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presente na decisão embargada.
No caso em exame, o embargante alega haver contradição no Parecer Prévio TC 090/2018-Plenário, consubstanciado no reconhecimento da gravidade da irregularidade advinda da divergência apurada entre o Ativo Real Líquido e o Balanço Patrimonial e ainda, na restauração do entendimento de violação ao art. 42 da Lei Complementar 101/00, irregularidade ensejadora de rejeição
das contas apresentadas, como se vê no trecho que a seguir transcrevo:
www.tce.es.gov.br

Ante o exposto, este Órgão Ministerial utiliza-se do recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes19, objetivando o saneamento do vício de contradição apontado, de modo que seja restaurado o reconhecimento da gravidade da irregularidade advinda da divergência apurada entre o Ativo Real Líquido e o Balanço Patrimonial, em sintonia com o Parecer Prévio - 1ª Câmara
00046/2016-1 e o Parecer Prévio 00015/2018-1 (Processo TC 6670/2016).
[...]
Diante do exposto, este Órgão Ministerial utiliza-se do
recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, objetivando o saneamento da contradição apontada, de modo que novo Parecer Prévio, sem vícios, restaure o entendimento de ocorrência de violação ao art.
42 da Lei Complementar 101/00, irregularidades ensejadora de rejeição das contas apresentadas, em sintonia
com o Parecer Prévio - 1ª Câmara 00046/2016-1 e o Parecer Prévio 00015/2018-1.
Apreciando o cerne da questão apresentada, veriﬁco
que os argumentos suscitados pelo embargante, se acatados, pode resultar na concessão de efeito modiﬁcativo
aos presentes embargos.
Por essa razão, é necessária a abertura da instrução processual, com encaminhamento do feito ao Núcleo de
Controle Externo de Recursos e Consultas em cumprimento ao art. 411, §5º do Regimento Interno do Tribunal (RITCEES):
Art. 411. Caberão embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou
parecer prévio emitido pelo Tribunal.
[...]
Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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§ 5º Identiﬁcado e apontado pelo Conselheiro Relator argumento que possa resultar em efeito modiﬁcativo da
decisão impugnada, os embargos de declaração serão
remetidos à Secretaria de Controle Externo de Recursos
para elaboração de instrução técnica.
III DECISÃO
Por todo o exposto, em juízo monocrático de admissibilidade, CONHEÇO os presentes embargos de declaração e
determino a NOTIFICAÇÃO do senhor Lastênio Luiz Cardoso, para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco)
dias, apresente contrarrazões aos embargos.
Por ﬁm, publique-se esta decisão e, após o decurso do
prazo, apresentadas ou não as contrarrazões, remeta-se
ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas
para a regular instrução.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 00010/2019-6
Processo: 00091/2019-5
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: RAMOM RIGONI GOBETTI, FABIO GOMES
DE AGUIAR, VICTOR DA SILVA COELHO
Representante: ROGERIO CARVALHO PREVIATTI
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM – EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLI-

CA 11/2018 – CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO ROTATIVO PAGO DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM –PRESENÇA DO FUMUS
BONI IURIS E PERICULUM IN MORA, REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR – NÃO
ATENDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO EXARADA DA DECISÃO MONOCRÁTICA 3/2019-6 – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NOTIFICAÇÃO E OITIVA DOS AGENTES RESPONSÁVEIS.

va 72/2018-9, em razão do que prolatou a Decisão Monocrática 3/2019-6, determinando a notiﬁcação do prefeito municipal, senhor Victor da Silva Coelho, do secretário municipal de Administração, senhor Ramon Rigoni
Gobetti e do presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), senhor Fábio Gomes de Aguiar, para que,
em 5 (cinco) dias, apresentassem cópia integral do procedimento licitatório e se manifestassem a respeito das
imputações (peça 04).

À Secretaria Geral das Sessões:

Durante o decurso do prazo assinado, o signatário da representação requereu a juntada de cópias do edital impugnado e noticiou a divulgação de novo edital retiﬁcado no site do Município, sem a necessária publicação oﬁcial do ato, em razão do que reiterou o pedido de concessão da medida suspensiva da concorrência (peças 12
a 20 e 23 a 24).

I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pelo senhor ROGÉRIO CARVALHO PREVIATTI, em que narra a existência
de indícios de irregularidades no âmbito da Concorrência Pública instaurada pelo Edital 11/2018, por meio do
qual o Município de Cachoeiro de Itapemirim, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, visa à
concessão do serviço de estacionamento público rotativo pago no Município.
Em síntese, o representante aduz a existência de diversas impropriedades e ilegalidades que maculam a validade do procedimento, como divergência na menção à
data de abertura do certame, exigências indevidas como visita técnica obrigatória e apresentação de atestado de capacidade técnica em nome da empresa licitante, além do impedimento à participação de empresas em
processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial (petição inicial 2/2019-1 – peça 02).
Tendo sido protocolizada durante o período de recesso
deste Tribunal, a representação foi inicialmente submetida ao crivo do conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo,
conforme atribuição outorgada pela Portaria Normatiwww.tce.es.gov.br

Por outro lado, os agentes notiﬁcados não acudiram à
determinação exarada desta Corte, não tendo sido prestados os esperados esclarecimentos, tampouco encaminhada a documentação requerida, conforme atestado pelo Despacho 609/2019-1 do Núcleo de Controle de
Documentos (peça 27).
II FUNDAMENTOS
II.1 ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos requisitos de admissibilidade para posterior processamento da presente representação, notadamente
os constantes do artigo 99, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:
Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públiQuarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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cos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do
exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei especíﬁca.
§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - Magistrados e membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao artigo 76, § 1º, da Constituição Estadual;
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores;
V - Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - unidades técnicas deste Tribunal;
VIII - as equipes de inspeção ou de auditoria, nos termos
do artigo 37, inciso II desta Lei Complementar;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício
do cargo ou da função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Ademais, deve-se igualmente observar os requisitos impostos às denúncias, aplicáveis às representações por expressa disposição do art. 99, §2º da LC 621/2012. Sendo
assim, é imperioso que se atente também para as exigências insculpidas no art. 94 da mesma lei, vejamos:

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:

I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

I - ser redigida com clareza;

III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em
cumprimento ao art. 76, § 1º da Constituição Estadual;

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;

II - Magistrados e membros do Ministério Público;

IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;

IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualiﬁcação e endereço do denunciante;

V - os Tribunais de Contas dos entes da Federação;

V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.

VII - unidades técnicas deste Tribunal;

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também
cuida do regramento afeto às representações em seus artigos 181 e 182, remetendo-se, ainda, às normas relativas
à denúncia, como transcrevo abaixo:

VI - membros do Ministério Público junto ao Tribunal;
VIII - as equipes no exercício do controle externo, nos termos do art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal;
IX - servidores públicos e outras autoridades que tenham
conhecimento de irregularidades em virtude do exercício
do cargo ou de função que ocupem;
X - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham
essa prerrogativa por força de suas atribuições legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que
couber, as normas relativas à denúncia.
Como se vê, a legislação desta Casa elenca o rol de agentes públicos legitimados a representar, rol esse que é ampliado pelo art. 101 da LC 621/2012 e pela Lei 8.666 de 21
de junho de 1993 (Lei de Licitações) que assim dispõem:

Art. 181. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do
exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei especíﬁca.

LC 621/2012

Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:

Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista

www.tce.es.gov.br

Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações
e contratos administrativos, visando a resguardar o interesse público, sendo vedada sua interposição para amparar direito subjetivo do representante.

Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.

gular prosseguimento do feito.

Lei de Licitações

Passando à análise do pedido de suspensão cautelar da
Concorrência Pública 11/2018, em juízo de cognição sumária e diante do contexto relatado pelo representante,
agravado pela recusa dos agentes notiﬁcados em atender às determinações contidas na Decisão Monocrática
3/2019-6, vislumbro a convergência dos requisitos ensejadores de seu deferimento.

Art. 113. [...]
§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos
órgãos integrantes do sistema de controle interno contra
irregularidades na aplicação desta Lei, para os ﬁns do disposto neste artigo.
No presente caso, vê-se que a representação é subscrita
por pessoa física devidamente identiﬁcada (peça complementar 14/2019-4 – peça 03), estando, portanto, amparada pelo art. 101 da LC 621/2012 e art. 113, §1º, da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).
Além disso, a petição inicial está redigida com clareza e
apresenta informações sobre o fato (ainda que em sede
indiciária) e indica a provável autoria, além de apontar
circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo, por
isso, um dos requisitos aplicáveis às denúncias e representações.
Constata-se, ainda, que a representação veio acompanhada de indícios de provas, ainda que não os tenha trazido desde o início, e que a versa sobre matéria afeta à
competência desta Corte, estando, portanto, atendidos
os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares para que seja admitida, conheço a presente representação, no exercício da competência monocrática
assegurada pelo art. 94, §2º c/c art. 101, da LC 621/2012
e art. 177, §2º c/c art. 182, parágrafo único, do RITCEES, e
determino a abertura da instrução processual com o re-

II.2 DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA

Primeiramente, insta registrar que, quanto a alegada
obrigatoriedade de visita técnica, me pareceu, ao contrário da interpretação tida pelo representante, que a
cláusula está em consonância com a jurisprudência desta Corte, já que o edital de concorrência pública 11/2018,
assegura ao licitante a faculdade de realizar visita técnica individualizada (item 5 - p. 8, peça complementar
16/2019-3 – peça 13).
Sobre o tema, vale transcrever o disposto na Sùmula nº
2 deste Tribunal:
SÚMULA Nº 002
A VISITA TÉCNICA SOMENTE PODE SER EXIGIDA, SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUANDO AS PECULIARIDADES DO OBJETO NÃO
POSSAM SER EXPRESSAS DE MODO DETALHADO E ESPECÍFICO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, SENDO
VEDADA A OBRIGATORIEDADE DE VISITA TÉCNICA CONJUNTA.
Órgão Colegiado: Plenário Processo: TC-5298/2016
Precedentes: Plenário: Acórdão TC - 355/2013, Acórdão TC 498/2013, Acórdão TC 1179/2014, Acórdão
TC 1003/2014, Acórdão TC 227/2014, Acórdão TC
1349/2015, Acórdão TC 457/2015, Acórdão TC 210/2015.
www.tce.es.gov.br

Segunda Câmara: Acórdão TC 094/2014. Autuação:
08.08.2016 Relator: Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun Decisão: Acórdão TC-743/2018 Sessão: 19ª
Sessão Ordinária do Plenário de 19.06.2018 Publicação:
Disponibilizado no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES nº
1197 do dia 27.08.2018, considerando-se publicada no
dia 28.08.2018, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo
único, ambos da Lei Complementar Estadual n° 621/2012
c/c art. 5º da Resolução TC nº 262/2013.
Entretanto, além de a representação apontar outros indícios de irregularidades, o silêncio dos agentes responsáveis, apesar de notiﬁcados, impede o exercício do controle externo a cargo desta Casa, já que não foi garantido o
devido acesso ao conteúdo integral do processo administrativo referente à concorrência em apreço, circunstâncias que revelam a “fumaça do bom direito”.
Noutro giro, vejo que o certame já se encontra em sua
fase externa, com sessão de abertura designada para
09/01/2019 o que, somado à falta de informações já comentada, denota o risco da ineﬁcácia da decisão ﬁnal e
demonstra a presença do “perigo da demora”, impedindo o aprofundamento da análise sobre a concorrência
em questão.
Ressalto, por outro lado, que inexiste perigo de dano inverso, já que a suspensão do procedimento não acarretará a paralisação ou a descontinuidade de serviços públicos, sendo reversíveis, portanto, os efeitos desta cautelar.
III DECISÃO
Pelo exposto e com base na competência outorgada pelo
inciso XI, do artigo 288, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013), deﬁro
a concessão da MEDIDA CAUTELAR pretendida pelo reQuarta-feira, 16 de janeiro de 2019

10

ATOS DOS RELATORES

presentante e, havendo fundado receio de grave lesão ao
erário e a direito alheio, além do risco da ineﬁcácia da decisão ﬁnal, determino a SUSPENSÃO IMEDIATA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11/2018 instaurada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, na fase em que se encontra, devendo o prefeito municipal, o secretário municipal de administração e o presidente da CPL, senhores Victor da Silva Coelho, Ramon Rigoni Gobetti e Fábio Gomes de Aguiar, absterem-se de dar seguimento ao
certame ou à contratação dele decorrente, sob pena de
multa individual e diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos
termos dos artigos 211, 376 e seguintes e 391, da Resolução TC 261/2013 c/c o art. 135, IV, parágrafo 1º e 2º, da
Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012.
Outrossim, que sejam NOTIFICADOS os agentes acima
referidos, para:
III.1 No prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, comprovar o cumprimento da cautelar perante este Tribunal e
encaminhar cópia integral do processo administrativo
33.422/2018 e qualquer outro documento referente às
fases interna e externa da concorrência pública 11/2018,
sob pena de multa prevista no art. 135, IV e §4º, da LC
621/2012; e
III.2 No prazo improrrogável de 10 (dez) dias, se manifestarem, caso queiram, podendo apresentar informações
complementares que entenderem relevantes à instrução
processual.
Concomitantemente, que seja dada CIÊNCIA desta decisão ao signatário desta representação.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Decisão Monocrática 00014/2019-4
Processos: 01118/2003-6, 01077/2002-2, 03895/20018, 01575/2001-9
Classiﬁcação: Pedido de Revisão
UG: PMGL - Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg
Relator: Mario Alves Moreira
Requerente: SEBASTIAO ROMOALDO ZAMBOM
PEDIDO DE REVISÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO – EXERCÍCIO DE 2000 – ARQUIVAMENTO
SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE
CONTAS PARA OS REGISTROS CABÍVEIS.
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Pedido de Revisão interposto pelo senhor Sebastião Romoaldo Zambom em face do Acórdão TC – 018/2002 – Plenário (ﬂs.146/148
do Processo TC 3895/2001), reiterado pelo Acórdão TC
160/2005 (ﬂs. 38/40 do Processo 1118/2003), que o
condenou ao ressarcimento equivalente a 87.089,28 VRTE e ao pagamento de multa pecuniária individual no valor correspondente a 5.000 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 24/08/2005 (ﬂ. 151), e de que a multa
imputada ao senhor Sebastião Romoaldo Zambom fora
inscrita em Dívida Ativa, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 8595/2005 em 07/12/2005) e posteriormente cancelada por motivo de falecimento do responsável,
bem como o Executivo Municipal de Afonso Cláudio ajuizou Ação de Execução (Processo n° 001.06.001167-1) em
face do espólio do responsável inadimplente.
www.tce.es.gov.br

Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 do Regimento Interno do TCEES
aprovado pela Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013
e na Resolução TC nº 317, de 10 de julho de 2018 desta
Corte de Contas, o Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas – responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer 2813/2018-7 (ﬂs. 154/160),
no qual consignou que o crédito oriundo da condenação
em multa pecuniária fora cancelado e as medidas adotadas para cobrança do ressarcimento pelo órgão fazendário justiﬁcam o arquivamento deste feito sem baixa do
débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Com efeito, dispõe o art. 133 da LC n. 621/12 que “Após
o decurso do prazo estabelecido no Regimento Interno,
sem que tenha havido a quitação da multa ou do débito ou o seu parcelamento, ou interrompido este, a decisão transitada em julgado será encaminhada para ﬁns
de cobrança executiva judicial pela respectiva Procuradoria Geral ou autoridade competente, sem prejuízo de
sua inscrição em dívida ativa, cabendo ao Tribunal de
Contas o monitoramento dessas decisões e execuções.”
Logo, o crédito materializado no título formado pelo
acórdão condenatório deve, nos termos legais, ser inscrito na dívida ativa do ente beneﬁciário, consoante art.
2º da Lei n. 6.830/80[6] e art. 39, caput e § 2º, da Lei n.
4.320/64[7].
Sendo assim, cabe ao Ente Federativo beneﬁciário de
condenações emanadas por essa egrégia corte de contas efetuar cobrança administrativa ou judicial do respectivo crédito, inscrevendo-o em dívida ativa, seguindo o rito da execução ﬁscal, deﬁnido na Lei n. 6.830/80,
Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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ou efetuar a execução da dívida nos termos do Código
de Processo Civil, hipótese em que o título será o próprio
acórdão do Tribunal[8].
Isto porque o crédito pertence ao ente beneﬁciário da
condenação (fazenda pública estadual ou municipal),
não dispondo o Tribunal de Contas, nem o órgão do Ministério Público que perante ele atua, competência para
cobrar as multas ou débitos por aqueles aplicados (ADI
4070/RO).
Embora tenha o Tribunal de Contas competência constitucional para imputação de débito e imposição de multas, o órgão não é provido da titularidade do crédito decorrente de suas próprias condenações, ou seja, não é
ele o destinatário da recomposição patrimonial ou das
multas inﬂigidas, de modo que após a inscrição do crédito em dívida ativa não tem ele qualquer disponibilidade
sobre crédito constituído por acórdãos dele emanados.
Esta é a ratio do art. 459 do RITCEES, segundo o qual “ O
Tribunal poderá autorizar o recolhimento parcelado de
importância devida, em até vinte e quatro vezes, desde
que o processo não tenha sido remetido para inscrição
em dívida ativa ou para cobrança judicial.”
Dessa forma, uma vez inscrito em dívida ativa só cabe ao
ente beneﬁciário do crédito anulá-lo/cancelá-lo, e até
mesmo transacionar, na forma da respectiva legislação.
No caso vertente, o crédito oriundo da condenação em
multa pecuniária pelo Acórdão TC-018/2002 fora cancelado pelo ente beneﬁciário, titular do direito.
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo do procedimento de acompanhamento e monitora-

mento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas,
nem o órgão do Ministério Público que perante ele atua,
competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as
autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública
(estadual ou municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance a restituição de quantia e outras
imposições legais, objeto de decisão do Tribunal, sob pena de responder, solidariamente, por eventual omissão
lesiva ao erário.
Destarte, uma vez veriﬁcado que a autoridade responsável adotou as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões,
torna-se despicienda a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
bastando o registro pertinente, evitando-se incorrer em
custos desnecessários, tais como diligências para se obter informações sobre o andamento de ações de cobrança ajuizada e procedimentos instaurados pelos órgãos
competentes.
Logo, terá o procedimento de acompanhamento e monitoramento atingido seu termo tão logo se certiﬁque que
as medidas exigíveis pela lei para sua cobrança tenham
sido adotadas pela autoridade administrativa, independentemente do efetivo recolhimento do valor à fazenda
pública, pois, neste caso, é ônus do devedor comprovar
o adimplemento da obrigação para que receba a respectiva quitação desse Tribunal de Contas.
É dizer, o acompanhamento pelo Parquet de Contas da
execução do acórdão condenatório desenvolve-se em face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órwww.tce.es.gov.br

gãos municipais ou estadual quando houver imputação
de débito.
No caso vertente, nota-se às ﬂs. 93 que o Executivo Municipal ajuizou a ação de N. 001.06.001167-1 para a cobrança do valor decorrente da condenação imposta pelo Acórdão TC-018/2002, encontrando-se, neste estágio,
a satisfação do crédito na pendência de um provimento
judicial favorável, não sindicável por este órgão do Ministério Público de Contas.
Logo, não há razões para a continuidade deste procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual
deverá ser arquivado, sem contudo, proceder-se baixa
do débito/responsabilidade.
Salienta-se ainda que os órgãos ou autoridades competentes deverão informar, anualmente, as providências
administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança
dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de
Contas, conforme art. 385, parágrafo único, do RITCEES.
Ademais, cabe ao interessado comprovar, a qualquer
tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, para
a devida quitação, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II, do RITCEES.
Isso posto, requer o Ministério Público de Contas seja
determinado o arquivamento do feito, conforme art.
330, inciso IV, do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos
registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
II FUNDAMENTOS
Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do RITCEES e
alterou a redação do seu § 3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao processo mesmo após o
trânsito em julgado, bem como pela Decisão Plenária TC
027/2017, publicada no DOEL – TCEES 10.01.2018 - Edição nº 1047, p.02, a qual redistribuiu os processos com
trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental, conforme o sorteio de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio 2018/2019 (PORTARIA NORMATIVA Nº 082/2017, publicado no DOEL-TCEES
18.12.2017 – Edição nº 1032, p.75), delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima mencionado, no sentido de que foram adotadas as medidas legalmente impostas para a cobrança dos
créditos decorrentes de referidas decisões, portanto,
torna-se desnecessária a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança,
precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis.
Logo, não há razões para a continuidade do procedimento de monitoramento e acompanhamento, o qual deverá ser arquivado, sem, contudo, proceder-se à baixa do
débito/responsabilidade.
Salienta-se que os órgãos ou autoridades competentes
deverão informar, anualmente, as providências administrativas ou judiciais adotadas para a cobrança dos créditos decorrentes de condenações do Tribunal de Contas,
conforme art. 385, parágrafo único do RITCEES.
Ressalta, ainda, que cabe aos interessados comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros le-

gais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que poderá ensejar o desarquivamento do processo, somente nos casos descritos
na Resolução 317/2018.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC e, com fulcro no
art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente processo
nos termos do art. 330, inc. IV do RITCEES, sem baixa do
débito/responsabilidade do senhor Sebastião Romoaldo Zambom, ressaltando que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para
as medidas de direito, na forma do art. 4º e art. 5º, § 2º
da Resolução TC nº 317/2018.
Antes, contudo, publique-se a decisão, restituindo-se os
autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
os devidos registros, conforme o solicitado.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 00016/2019-3
Processo: 00132/2019-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMVNI - Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: BRAZ DELPUPO, ALEXANDRA DE OLIVEIRA
www.tce.es.gov.br

VINCO
Representante: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
Procurador: HENRIQUE JOSE DA SILVA (OAB: 376668-SP)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO
IMIGRANTE – DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – CITAÇÃO DO REPRESENTANTE – PRAZO IMPRORROGÁVEL
DE 30 DIAS – RITO ORDINÁRIO.
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica Link Card Administradora de Benefícios Eireli, em que
narra supostas irregularidades no âmbito do Pregão Presencial 095/2018 (Processo Administrativo n° 5444), da
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.
O procedimento licitatório em questão tem por objeto
a contratação de empresa para fornecimento e prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis com
fornecimento (Gasolina Comum, Diesel Comum e Diesel
S10, Aditivo Arla 32), através de cartão magnético com
chip ou cartão com tarja preta para atender à frota de
veículos do município de Venda Nova do Imigrante.
Segundo aduz a peça inicial, os fatos são pertinentes a
necessidade da especiﬁcação em edital das taxas de administração, bem como da ausência da exigência do balanço patrimonial das licitantes (petição inicial 4/2019-1
– peça 02).
Por ﬁm, requer, liminarmente, a suspensão do processo licitatório de Pregão Presencial n° 95/2018, no estado
em que se encontra, tendo em vista as ilegalidades, até
Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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que seja determinada a republicação do edital com todas as exigências legais e novos prazos.

o rito ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo 306 do RITCEES.

Tendo sido protocolizada durante o período de recesso
deste Tribunal, a representação foi inicialmente submetida ao crivo do conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo,
conforme atribuição outorgada pela Portaria Normativa
72/2018-9, em razão do que prolatou a Decisão Monocrática 5/2019-5, determinando a notiﬁcação do prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante e da pregoeira oﬁcial para, em 5 (cinco) dias, apresentarem cópia integral do procedimento licitatório e se manifestassem a
respeito das imputações (peça 06).

4.4 – Nos termos do art. 307, § 3º, do RITCEES a determinação de oitiva da parte para que se pronuncie, principalmente quanto à má-fé.

Após a regular notiﬁcação, o prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, protocolou Defesa/Justiﬁcativa
sob o registro TC 00019/2019-7 (evento 14) e peças complementares 248/2019-9 a 264/2019-8 – peças 15 a 31).

Entretanto, ao submeter o feito ao crivo da SecexMeios,
identiﬁcou-se a possibilidade não apenas de a representação ser improcedente, como também da litigância de
má-fé por parte do representante, conforme detalhado
na Manifestação Técnica 78/2019-4 (peça 52), cuja fundamentação ratiﬁco integralmente:

Em cumprimento a Decisão Monocrática TC 11/2019-1
(peça 51) a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios elaborou a Manifestação Técnica 78/2019-4, propondo o seguinte encaminhamento (peça 52):
[...]
5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
4.1 – O desentranhamento dos documentos eletrônicos
nº 32 a 49, por estarem duplicados.
4.2 – Indeferir a medida cautelar, visto que não restaram caracterizados os requisitos legais para sua concessão;
4.3 – Determinar que os presentes autos caminhem sob

[...]
II FUNDAMENTOS
Como se vê, os autos apuram a suposta irregularidade
ocorrida na Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, no âmbito do Pregão Presencial 095/2018 (Processo Administrativo n° 5444).

[...]
2. DA ANÁLISE PROCESSUAL
Veriﬁca-se que as justiﬁcativas encaminhadas pelos notiﬁcados foram duplicadas, de modo que o Documento
Eletrônico n. 14 - Defesa/Justiﬁcativa 00019/2019-7 é
idêntico ao Documento Eletrônico n. 32 - Defesa/Justiﬁcativa 00018/2019-2.
Consequentemente as peças complementares também
o são, como por exemplo:
15 - Peça Complementar 33 - Peça Complementar
00248/2019-9
00231/2019-3
16 - Peça Complementar 34 - Peça Complementar
00249/2019-3
00232/2019-8
31 - Peça Complementar 49 - Peça Complementar
00264/2019-8
00247/2019-4
www.tce.es.gov.br

Assim, para maior clareza processual, sugere-se a exclusão das peças eletrônicas de nº32 a 49, por estarem duplicadas.
3. DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES
Os pressupostos de concessão da cautelar são aqueles
dispostos no artigo 376 do RITCEES, aprovado pela Res.
261/13:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineﬁcácia da decisão de mérito.
O inciso I trata do fumus boni iuris, comumente denominado pela doutrina de fumaça do bom direito, deﬁnido
como juízo de probabilidade de existência do direito. Esse é o entendimento de Marinoni e Arenhart:
Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o
juiz de que a tutela do direito provavelmente lhe será
concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança, como suﬁciente à concessão da tutela cautelar,
decorre do perigo de dano e da consequente situação
de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional imediatas.
A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento
do contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concessão da tutela de modo urgente.
Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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Já o inciso II trata do periculum in mora, deﬁnido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
da futura resolução de mérito. São os entendimentos de
Alexandre Freitas Câmara:
Como dito anteriormente, o fomos boni iuris não é requisito suﬁciente para a concessão da medida cautelar.
Outro requisito é exigido, e a ele se dá, tradicionalmente, o nome de periculum in mora (ou seja, perigo na demora). Isto porque, como sabido, a tutela jurisdicional
cautelar e modalidade de tutela de urgência, destinada
a proteger a efetividade de um futuro provimento jurisdicional, que esta diante da iminência de não alcançar
os resultados práticos dele esperados. E esta situação de
perigo iminente que recebe o nome de periculum in mora, sendo sua presença necessária para que a tutela cautelar possa ser prestada pelo Estado-Juiz. (...)
Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de
que a efetividade de um processo venha a sofrer dano
irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo
necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar.
Com base nessas informações, passa-se à análise do pedido. A representante na Petição Inicial 00004/2019-1
formula o pedido para suspensão do procedimento licitatório em razão das seguintes irregularidades: a) necessidade de especiﬁcar as taxas zero e negativa; b) falta de
exigência de balança patrimonial.

examinando o processo licitatório ﬁca evidente a aceitação de taxa administrativa zero e ou negativa, uma
vez que dois dos três orçamentos que compõem a taxa
média são de taxas administrativas negativas. Além disso, a taxa média apurada pelo setor requisitante foi de
(-1,49%), média esta que se encontra nos autos do processo e informada à referida empresa via e-mail no dia
28 de dezembro de 2018, conforme anexo. Registra—
se, ainda, que outras empresas, também, solicitaram e
receberam tais informações via e-mail, conforme anexo.
(g.n.)
Veriﬁca-se que na página 46 do Documento Eletrônico n.
15 - Peça Complementar 00248/2019-9, consta a média
de preços cotados pela administração municipal, cujo resultado foi uma taxa negativa.
O segundo indício de irregularidade refere-se à exigência de balanço patrimonial, cuja justiﬁcativa apresentada
pela Pregoeira e Prefeito está abarcada em vasta doutrina de renome, bem como em jurisprudência do Tribunal
de Contas de Minas Gerais, de modo que não se afere,
nessa análise perfunctória o fumus boni Iuri.
Também não se veriﬁca o periculum in mora considerando que o certame se ﬁndou, tendo sido consagrada adjudicada a própria representante.
Dessa forma, sugere-se a não concessão da medida cautelar.
4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A primeira, foi esclarecida pela Pregoeira e pelo Prefeito
Municipal no seguinte sentido:

Em análise aos autos, veriﬁcou-se que a empresa representante foi a vencedora do certame, mas além disso,
veriﬁca-se a utilização do aparato de controle externo
para ﬁns de interesse próprio.

Embora a peça edilícia não traga expressa tal condição,

Conforme se extrai dos documentos a representanwww.tce.es.gov.br

te foi notiﬁcada por e-mail, em 28/12/18, sobre a média da taxa administrativa sendo negativa (página 12
do Documento Eletrônico n. 18 - Peça Complementar
00251/2019-1). Consta na página 14 do mesmo documento que o destinatário juliana.menezes@linkbeneﬁcios.com.br leu a mensagem da prefeitura em 2 de janeiro de 2019 às 8:57:11 da manhã.
Também se veriﬁca que o em 2 de janeiro o município
encaminhou e-mail para o destinatário rodrigo.pereira@
linkbeneﬁcios.com.br , às 12:00, informando sobre a taxa negativa ou taxa zero.
Mesmo depois de todas essas comunicações, foi apresentada representação nesta corte, no mesmo dia às
17:26, conforme se veriﬁca a data de inserção da petição
inicial no sistema E-TCEES.
O que se pretende demonstrar é que mesmo vários destinatários da LINK BENEFICIOS tendo recebido informação sobre a taxa zero ou negativa decidiram apresentar
peça representatória nesta Corte de Contas, com o objetivo de obstaculizar o seguimento do certame. O que na
forma de legislação processualista é um forte indício de
litigância de má-fé e utilização indevida do aparato do
controle externo para benefício ou interesse subjetivo.
Corrobora o entendimento o fato de na página 52 do Documento Eletrônico n. 18 constar a negativa do recurso administrativo decorrente da impugnação da empresa LINK BENEFÍCIOS, que se encontra na página 21 e seguintes do mesmo documento, a qual já foi informado
ter conteúdo IDÊNTICO ao dos presentes autos.
Além do mais, veriﬁca-se na página 12 do Documento
Eletrônico n. 29 - Peça Complementar 00262/2019-9,
que no dia 04/01/2019, na abertura do pregão ofereceQuarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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ram proposta de taxa negativa de -3% (três por cento negativo). Também se veriﬁca no Documento Eletrônico n.
31 - Peça Complementar 00264/2019-8 a Ata do Pregão
Presencial, na qual sagrou-se vencedora a empresa LINK
CARD, com a taxa negativa de -4,05%, pagina 1, bem como na página 11 o termo de adjudicação.
Dessa forma, sugere-se a notiﬁcação do representante
para que se manifeste sobre a litigância de má-fé.
[...]
Aproveito a oportunidade para corroborar com o entendimento da área técnica em relação ao indício de litigância de má-fé e a utilização indevida do controle externo
para benefício ou interesse particular, destacando o disposto na Lei Complementar Estadual n° 902, de 8 de janeiro de 2019, que passou a vigorar em 1º de janeiro de
2019, alterando, dentre outros dispositivos, o art. 135,
da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo), que assim passou a vigorar:
Art.135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
[...]
XV – litigância de má-fé
[...]
§4º A multa aplicada com fundamento nos incisos IV a
IX, XIV e XV prescinde de prévia comunicação dos responsáveis.
Insta observar, que conforme a nova redação dada ao
art. 135, da Lei Orgânica, foi acrescentado que o Tribu-

nal de Contas poderá aplicar multa de até R$100.000,00
(cem mil reais) também em caso de litigância de má-fé
por parte do responsável, ressaltando em seu parágrafo 4° que ﬁca dispensada a prévia comunicação ao res-

Decisão em Protocolo 00008/2019-9
Protocolo(s): 00377/2019-8
Assunto: Requerimento / Solicitação

ponsável.

Descrição complementar: Indeferir juntada

Ainda assim, acompanho a área técnica quanto a neces-

Criação: 15/01/2019 10:55

sidade de ouvir o representante, em especial por considerar que a alteração legislativa é recente.
III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pela área técnica na integralidade e DECIDO:
III.1 INDEFERIR A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR
com fulcro nos artigos 306, 307, §3º e 376 do RITCEES,
visto que não restaram caracterizados os requisitos legais para sua concessão;
III.2 Determinar a CITAÇÃO da empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli, para que se manifeste sobre o indício de litigância de má-fé no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias;
III.3 Determinar o DESENTRANHAMENTO dos documentos eletrônicos (peças 32 a 49), por estarem duplicados;
III.4 Determinar a conversão do trâmite processual para
o RITO ORDINÁRIO, tendo em vista a ausência dos pressupostos constantes no artigo 306 do RITCEES; e
III.5 Por ﬁm, determinar a PUBLICAÇÃO desta decisão.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

www.tce.es.gov.br

Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado(s): HELTON BRUNO PESSI, HERCULES DO
NASCIMENTO CAPELLI
Ref. Processo TC 6224/2018-1
Trata-se do protocolo 00377/2019-8, datado de
14/01/2019, interposto pelos senhores Helton Bruno
Pessi e Hércules do Nascimento Capelli, recorrentes
nos autos do processo TC 6224/2018-1 (pedido de reexame).
Por meio deste requerimento os interessados pretendem a juntada de cópia integral do Acórdão TC
1420/2018, proferido nos autos do processo TC
6603/2016-4, que alegam guardar pertinência com
a matéria abordada no recurso por eles atravessado.
Ocorre que, na etapa processual em que se encontra o processo TC 6224/2018-1, atualmente com instrução iniciada pelo Núcleo de Controle Externo de
Recursos e Consultas (NRC), não há previsão de nova
juntada de documentos pelas partes.
No entanto, cabe registrar que o art. 61 da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei
Orgânica do TCEES) e o art. 328, da Resolução TC 261,
de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do TCEES),
oportunizam às partes a apresentação de novos documentos por ocasião da sustentação oral:
Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019

16

ATOS DOS RELATORES

Lei Complementar Estadual 621/2012 (alterada pela
LC 902, de 8 de janeiro de 2019)
Art. 61. A fase de apreciação ou de julgamento observará as normas previstas para cada espécie de procedimento submetido ao Tribunal, na forma desta Lei
Complementar e do Regimento Interno.
§ 1º As partes poderão produzir sustentação oral,
desde que requerida previamente, sendo permitida a
juntada de documentos novos.
§ 2º Considera-se documento novo aquele que ainda não conste do processo e que seja pertinente ao
mesmo.
§ 3º Quando os documentos juntados não se enquadrarem no conceito definido no § 2º e o Colegiado
competente assim os tiver declarado, será aplicada
multa à parte requerente, nos termos do artigo 135,
inciso XIV, desta Lei Complementar.
Por todo exposto e com fulcro nas competências outorgadas pelo art. 288, inciso II, do RITCEES, indefiro
o requerimento formulado pelos interessados, dando-lhes ciência, na forma regimental.
Determino, ainda, a publicação 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 para os autos do processo TC 6224/2018-1.
Por fim, arquive-se este expediente.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

www.tce.es.gov.br
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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

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

Telefone: (027) 3334-7626

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo

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

DECISÃO SEGEX 00756/2018-9

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

PROCESSO: 03725/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: ADEMAR SCHNEIDER
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). ADEMAR SCHNEIDER,
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 790/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 680/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 790/2018 juntamente com o Termo de Citação.

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

Fica o responsável advertido de que:

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

a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei

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

www.tce.es.gov.br
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PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00757/2018-3
PROCESSO: 03729/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMBJN - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
DO NORTE
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA
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). MARCOS ANTONIO
TEIXEIRA DE SOUZA, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica
Inicial 791/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 663/2018,

bem como da Instrução Técnica Inicial 791/2018 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;
www.tce.es.gov.br

f) A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
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 00758/2018-8
PROCESSO: 05554/2017-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
UG: IPAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: ROBERTO RIBEIRO MARTINS, LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, ORLANDO AMARO
HARTVIG, ADILSON ALMEIDA MARTINS, RICARDO CICARELLI DE MELO
INTERESSADO: ALENCAR MARIM
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 os Srs. Roberto Ribeiro
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Martins (Diretor Presidente do IPSPBSF – responsável
pelo envio da prestação de contas), Adilson Almeida
Martins (Diretor Presidente do IPSPBSF – responsável
pela gestão dos recursos públicos no exercício base da
prestação de contas), Luciano Henrique Sordine Pereira (Prefeito Municipal no exercício de 2016), Orlando Amaro Hartvig (responsável pelo Controle Interno), Ricardo Cicarelli de Melo (atuário responsável)
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 00789/2018-3.
DECIDE, ainda, o Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, III,
ambos do Regimento Interno deste Tribunal, NOTIFICAR o Sr. Alencar Marim (Prefeito Municipal – desde
01.01.2017), para que tome CIÊNCIA, diante da possibilidade do ente ter que recompor as reservas não formadas no exercício, em decorrência da suposta utilização para o pagamento de despesas previdenciárias
e administrativas com os seguintes fundamentos: art.
40, caput,da CRFB; art. 1º, § 1º, art. 8º, parágrafo único, e art. 69 da LRF; art. 1º da Lei Federal 9.717/1998;
e, arts. 17, 18 e 19 da Portaria MPS 403/2008 (Item
3.1.3 do Relatório Técnico 00671/2018-1)
Determino o encaminhamento ao responsável de
cópia desta Decisão, bem como do Relatório Técnico 00671/2018-1 e da Instrução Técnica Inicial nº
00789/2018-3, juntamente com o Termo de Citação/
Notificação.

Ficam os responsáveis advertidos de que:

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

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

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

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

Secretário de Controle Externo da SecexPrevidência em Substituição

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

MARCOS ANTONIO SOUZA PAZZINI

(Portaria 449-P, de 1 de novembro de 2018)
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00759/2018-2
PROCESSOS: 04047/2018-3, 02827/2016-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SECULT - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: JOAO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS
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 GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS, 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
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justificativas, bem como os documentos que entender
necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 00792/2018-5.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00686/20187, bem como da Instrução Técnica Inicial 00792/20185, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
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 00762/2018-4
PROCESSO: 03711/2018-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMAC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO
CHAVES
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
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.

www.tce.es.gov.br

47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE, 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 796/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 688/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 796/2018 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;
Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer
o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja
pauta de julgamento contendo a data da sessão será
previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00763/2018-9
PROCESSO: 04230/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEHAB - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DE ARACRUZ
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

RESPONSÁVEL: WELLINGTON LOZER GIACOMIN, VALBER LUIZ CAMPORES
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).Wellington Lozer Giacomin e Valber Luiz Campores, 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 00797/2018-8.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00619/20185, bem como da Instrução Técnica Inicial 00797/20188 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,
www.tce.es.gov.br

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 00764/2018-3
PROCESSO: 06299/2018-1
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CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARACRUZ
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: ILZA RODRIGUES REALLI
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). Ilza Rodrigues Realli, 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 00798/2018-2.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00624/20186, bem como da Instrução Técnica Inicial 00798/20182 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;

c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64,
§ 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer
o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja
pauta de julgamento contendo a data da sessão será
previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, puwww.tce.es.gov.br

blicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00765/2018-8
PROCESSO: 03325/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMOB - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE ARACRUZ
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: WELLINGTON LOZER GIACOMIN
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). Wellington Lozer
Giacomin, 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 00799/2018-7.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00626/20185, bem como da Instrução Técnica Inicial 00799/20187 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaraQuarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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ção de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64,
§ 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer
o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja
pauta de julgamento contendo a data da sessão será
previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
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 ne-

cessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.

4, bem como da Instrução Técnica Inicial 00800/20186 juntamente com o Termo de Citação.

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

Fica o responsável advertido de que:

DECISÃO SEGEX 00766/2018-2
PROCESSO: 04441/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMFI - SECRETARIA DE FINANÇAS DE ARACRUZ
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: ZAMIR GOMES ROSALINO
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) Zamir Gomes Rosalino,
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 00800/2018-6.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00628/2018www.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 nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64,
§ 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer
o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja
pauta de julgamento contendo a data da sessão será
previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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f) A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00767/2018-7
PROCESSO: 03731/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMARN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO
NOVO
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: LUIZ AMERICO BOREL
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). LUIZ AMERICO BOREL, 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 801/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 695/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 801/2018 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 Tribuwww.tce.es.gov.br

nal 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 00001/2019-7
PROCESSO: 06216/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DETERMINADA
UG: PM - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: LUIZMAR MIELKE
INTERESSADO: ROBSON PARTELI
PROCURADORES: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE (OAB: 12401-ES), FRANCISCOADAO SILVA DE
CARVALHO (CPF: 004.860.937-43)
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de

Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019

25

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

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. LUIZMAR MIELKE
- Prefeito Municipal de Vila Valério no exercício de
2013, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, recolha a quantia devida (8.682,3468 VRTE)
acrescida de juros moratórios aos cofres do município
de Vila Valério ou, apresente razões de justificativas /
alegações de defesa, bem como os documentos que
entender necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial 0795/2018-9.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, bem como da Manifestação Técnica 01784/2018-2 e da Instrução Técnica Inicial
0795/2018-9, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;

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.
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral de Controle
Externo em substituição
DECISÃO SEGEX 00002/2019-1

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

PROCESSO: 03280/2018-1

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

RESPONSÁVEL: ARNOBIO PINHEIRO SILVA

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMP - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

www.tce.es.gov.br

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no
art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c
arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). ARNÓBIO
PINHEIRO SILVA, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica
Inicial 1/2019;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 4/2019, bem
como da Instrução Técnica Inicial 1/2019 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,
Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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§ 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;

EXERCÍCIO: 2017

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

UG: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

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 00003/2019-6
PROCESSO: 04253/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR

RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO,
POLYANNA BARCELOS DOSSANTOS
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). LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO e POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS
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 00002/2019-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00647/20187, bem como da Instrução Técnica Inicial 00002/20191, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
www.tce.es.gov.br

c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64,
§ 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer
o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja
pauta de julgamento contendo a data da sessão será
previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, puQuarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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blicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00005/2019-5
PROCESSO: 04073/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: CASP - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: SIMONY STORCH MACHADO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63,
inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o (s) Sr.(s). SIMONY STORCH MACHADO nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 00003/2019-6.

ção de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64,
§ 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

cessários. 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 00006/2019-1
PROCESSO: 04248/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: ADALBERTO LOUZADA ROCHA

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 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). ADALBERTO LOUZADA ROCHA 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 00004/2019-1.

a) o não atendimento à citação implicará na declara-

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos ne-

Determino o encaminhamento ao responsável de có-

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00598/20187, bem como da Instrução Técnica Inicial 00003/20196, juntamente com o Termo de Citação.

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

www.tce.es.gov.br
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pia desta Decisão, do Relatório Técnico 00645/20188, bem como da Instrução Técnica Inicial 00004/20191, 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 nor-

mativo, 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 00007/2019-4
PROCESSO: 04287/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO RIO
NOVO
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: ELQUIMINES MARQUES DA SILVA
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). ELQUIMINES MARwww.tce.es.gov.br

QUES DA SILVA nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 00005/2019-5 .
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00660/20182, bem como da Instrução Técnica Inicial 00005/20195, 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 proQuarta-feira, 16 de janeiro de 2019

29

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

curador regularmente constituído, exercer sua defesa

RESPONSÁVEL: WAGNEY GOMES CAMARA

ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao

pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer

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). WAGNEY GOMES CAMARA 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 00007/2019-4.

teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64,

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 00008/2019-9
PROCESSO: 04127/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMSBE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA
ESPERANÇA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00673/20181, bem como da Instrução Técnica Inicial 00007/20194, 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,
www.tce.es.gov.br

§ 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer
o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja
pauta de julgamento contendo a data da sessão será
previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
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