Atos da Presidência ....................................................................................... 2
Atos dos Relatores ........................................................................................ 3
Atos da Secretaria Geral de Controle Externo ..................................................12

Edição n° 1295
Vitória-ES, quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
Corpo Deliberativo - Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Rodrigo Coelho do Carmo
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas - Procuradores
Luciano Vieira - Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira
Projeto Gráﬁco e Editoração
Assessoria de Comunicação TCE-ES

Veículo oﬁcial de publicação, divulgação e comunicação dos atos administrativos e processuais do
Tribunal
de Contas
do Espírito
Santo,ede
acordo comdos
o arti
goadministrati
181 da Lei Complementar
nºdo
621/2012.
Veículo
oﬁcialdodeEstado
publicação,
divulgação
comunicação
atos
vos e processuais
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de acordo com o artigo 181 da Lei Complementar no 621/2012.

Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019

1

ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 016-P, DE 15 DE JANEIRO DE 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.
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;

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor CARLOS ALBERTO MELLO, matrícula nº 202.663, ocupante do cargo efetivo de auxiliar de serviços,
para ocupar a função gratiﬁcada FG-5 na Secretaria de Contratações, substituindo o coordenador PAULO HENRIQUE
RESENDE MARQUES, matrícula nº 203.638, afastado da referida função por motivo de substituição de FG-3, no período de 14/1/2019 a 28/1/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Republicada por incorreção

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 dos Relatores

Pasta, identiﬁcou-se e destacou-se alguns fatos que se
julgam passíveis de veriﬁcação de irregularidades.

Decisão Monocrática 00025/2019-2

Desta feita, foi informado, oﬁcialmente, que o Pronto
Atendimento Municipal funciona com a prestação de
serviços de 12 (doze) enfermeiros efetivos que cumprem
sua carga horária em regime de escala 24x120 (01 dia
de trabalho e 05 dias de descanso). Destes 12 (doze) enfermeiros, 01 (um) está licenciado sem vencimento e os
11 (onze) restantes são: Adriana Favero Jorge, Anderson
Alves Ribeiro, Antônio Onofre Souza, Carolina da Silveira Seixas, Kamila Casagrande Ribeiro, José Humberto
Costa Freitas, Kássio Carvalho Antunes, Marcos Vinicius
Meirelles, Patrícia Mara Ribeiro, Rafael Braga Aguiar e
Renata dos Santos.

RELATORES

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

Processo: 09611/2018-1
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Anchieta
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: ROBSON MATTOS DOS SANTOS
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA –
ADMISSIBILIDADE – CONHECIMENTO – NOTIFICAÇÃO –
PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 10 (DEZ) DIAS.
I RELATÓRIO
Trata-se de Representação formulada pelo senhor Robson Mattos dos Santos, em que alega irregularidades supostamente ocorridas no Pronto Atendimento do Município de Anchieta, no âmbito das escalas 24x120 e nas
horas extraordinárias dos enfermeiros.
Em síntese, foi alegado o seguinte:
[...]
I. DOS FATOS
No mês de outubro do corrente ano, o vereador Professor Robinho começou a investigar denúncias a respeito
do recebimento de horas-extras exorbitantes por parte
dos enfermeiros efetivos lotados no Pronto Atendimento Municipal. Estes trabalham com carga horária diferenciada, em regime de escala de turnos.
Diligenciando frente à Prefeitura Municipal e com base nas respostas recebidas pela Secretária Municipal da
www.tce.es.gov.br

Posto isto, importante mencionar dois pontos que merecem atenção e averiguação: a ESCALA DE TRABALHO
24X120 e as HORAS EXTRAS.
[...]
Ressalta-se que, o Controlador Municipal, Senhor Luiz
Carlos de Mattos Souza Guimarães, expediu uma Comunicação interna UCCI 091/2017, datada de 26 de abril de
2017, protocolo municipal 008473/2017, endereçada à
Secretária Municipal de Saúde, a Sr.ª Jaudete da Siva
Frontino De Nadai, com a temática “Controle de Ponto
do Servidor”, abordando a importância do descanso entre as jornadas de trabalho, a saber: “Art. 29 Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período de 11 (onze)
horas consecutivas para descanso.” Portanto, o servidor,
ora mencionado, trabalhou 36 (trinta e seis) horas consecutivas, desrespeitando as 11 (onze) horas de descanso, previsto tanto na Comunicação Interna, supracitada,
quanto na Lei Complementar 27, sobretudo, no Art.29:
“Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019

3

ATOS DOS RELATORES

mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso”.
Essa situação demonstra que a Secretária sacriﬁca e cerceia o descanso do trabalhador, contribuindo para que
estes sofram ou causem acidentes na área da saúde.
Lembremos que, para exempliﬁcar essa situação, a enfermeira e especialista em Controle de Infecção, Karina
de Araujo, destaca que as infecções decorrentes de acidentes hospitalares ferem, muitas vezes, o proﬁssional
que se dedica ao bem-estar do paciente. “O enfermeiro
é aquele que cuida e dá amor nas horas que precisa sem
ao menos lhe conhecer. Ele também zela pelo seu bem-estar em todas as etapas do tratamento e, muitas vezes,
adoece ao exercer sua proﬁssão”.
Por isso, reaﬁrmo que a tal escala 24x120 e suas complementações são prejudiciais à saúde do servidor, antieconômico e danoso aos cofres públicos municipais e, por
isso, deve ser investigada.
b) DAS HORAS EXTRAS
Horas extras é todo período estendido que excede a jornada de trabalho normal. Assim, nota-se que, em 2016,
a municipalidade pagou aos enfermeiros: Adriana Favero Jorge, Anderson Alves Ribeiro, Antônio Onofre Souza, Carolina da Silveira Seixas, Kamila Casagrande Ribeiro, José Humberto Costa Freitas, Kássio Carvalho
Antunes, Marcos Vinicius Meirelles, Patrícia Mara Ribeiro, Rafael Braga Aguiar e Renata dos Santos, lotados no Pronto Atendimento Municipal, a quantia de R$
11.079,88 (onze mil e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos); em 2017, foram pagos aos mesmos 11 (onze) servidores a quantia de R$ 55.318,41 (cinquenta e
cinco mil trezentos e dezoito reais e quarenta e um centavos) e; em 2018, de janeiro a setembro, pagou, aos
referidos 11 (onze), a quantia de R$ 73.536,11 (setenta

e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e onze centavos). Em ato seguinte, observa-se um aumento signiﬁcativo de um grupo de enfermeiros, auferindo ganhos de
horas extras de forma exagerada e indiscriminada, posto que, em vários momentos, do ano de 2018, se quer tinha 01 (uma) única ambulância para fazer os serviços básicos em nosso município, por estar quebrada devido à
falta de um processo licitatório de manutenção de veículos até pouco tempo.

ta, senhora Jaudete Silva Frontino de Nadai, in verbis:

Entende-se que, de acordo com a Lei Complementar
27/2012, no § 3º, o servidor não pode exceder 60 (sessenta) horas mensais. Assim, o servidor que exceder tal
premissa estará indo de encontro com a legislação municipal e, consequentemente, causando danos ao erário.

Ao Gabinete do Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Considerando o fato narrado pelo representante, bem como a documentação de suporte, sugere-se, nos termos do art. 307, §1º do RITCEES (Res. TC
261/2013), que, antes da análise de admissibilidade da
denúncia e eventual cautelar, notiﬁque a Secretária Municipal de Saúde de Anchieta, Sra. Jaudete Silva Frontino De Nadai ou quem vier a substituí-la, sobre o conteúdo narrado na representação (Petição Inicial 422/2018
e Peça Complementar 23.602/2018), para que esta Corte, quando de sua manifestação, tenha acesso às aﬁrmações não apenas do representante, mas também do notiﬁcado. Após, sugerimos o retorno dos autos a esta Secex SAS para prosseguimento da instrução.

[...]

[...]

Assim, são duas as supostas irregularidades apontadas
pelo representante:

II FUNDAMENTOS

Escala 24x120 e suas complementações serem prejudiciais à saúde do servidor e antieconômico para os cofres públicos;

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:

[...]

Excesso de horas extras realizadas por servidor em discordância com o parágrafo 3º da Lei Complementar
27/2012.
Por ﬁm, requer, seja realizada uma averiguação na escala
24x120 e nas horas extraordinárias dos enfermeiros lotados no Pronto Atendimento – PA, do município de Anchieta, vez que supostamente causam grandes danos e
prejuízos ao erário.
Instado a se manifestar a Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social – SecexSAS, opinou pela
notiﬁcação da Secretária Municipal de Saúde de Anchiewww.tce.es.gov.br

II.1 ADMISSIBILIDADE

Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos
comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei especíﬁca.
§ 1º Têm legitimidade para representar ao Tribunal:
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

III - estar acompanhada de indício de prova;

duais e Vereadores;

II - Magistrados e membros do Ministério Público;

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;

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:

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de
2013 (Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida do regramento afeto às representações em
seus artigos 181 e 182, remetendo-se, ainda, às normas
relativas à denúncia, como transcrevo abaixo:
Art. 181. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do
exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa
forma, por força de lei especíﬁca.

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:
LC 621/2012
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações
e contratos administrativos.

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

I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

Parágrafo único. Aplicam-se à representação prevista
nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.

II - Magistrados e membros do Ministério Público;

Lei de Licitações

I - ser redigida com clareza;

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

Art. 113. [...]

II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;

Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:

IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estawww.tce.es.gov.br

§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019

5

ATOS DOS RELATORES

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 Vereador, estando, portanto, amparado pelo artigo 99 da LC 621/2012.
Além disso, a petição inicial está redigida com clareza e
apresenta informações sobre o fato (ainda que em sede indiciária) e indica a provável autoria, além de apontar circunstâncias e elementos de convicção, cumprindo,
por isso, um dos requisitos aplicáveis às denúncias e representações.
Constata-se, ainda, que a representação veio acompanhada de indícios de provas e que 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. 99, §2º, da LC
621/2012 e art. 177, §2º c/c art. 182, parágrafo único,
do RITCEES.
Contudo, conforme sugerido na Manifestação Técnica 00096/2019-2 (peça 05) e antes de aprofundar a discussão de mérito, determino a notiﬁcação da Secretária
Municipal de Saúde da prefeitura de Anchieta, senhora
Jaudete Silva Frontino de Nadai, para que tenha ciência
da presente Representação e se pronuncie sobre as irregularidades ali apontadas, na forma do artigo 125, § 3º,
da LC 621/2012 e art. 307, § 1º do RITCEES.
III DECISÃO

bilidade, CONHEÇO a presente representação e determino a NOTIFICAÇÃO da Secretária Municipal de Saúde, senhora Jaudete Silva Frontino de Nadai, para que
no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, nos termos do
art. 125, §3º, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
se manifeste sobre as irregularidades apontadas e apresente a documentação pertinente.
Na oportunidade, decido também NOTIFICAR o Prefeito
Municipal, senhor Fabrício Petri, dando-lhe ciência deste procedimento ﬁscalizatório, para que, no uso de suas
atribuições legais, adote as providências que entender
necessárias, enquanto Chefe do Executivo Municipal.
Juntamente com o Termo de Notiﬁcação deve ser encaminhada cópia integral da petição inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá ensejar a aplicação de sanção, conforme disposição
dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do RITCEES desta Corte.
Por ﬁm, dê-se ciência à Secretaria de Saúde e ao Prefeito, que havendo conﬁrmação de qualquer irregularidade
constante da representação em análise, este Tribunal de
Contas poderá penalizar os responsáveis com as sanções
de que tratam os arts. 130 e seguintes da LC 621/2012,
bem como com a imputação de ressarcimento dos danos
que venham a ser comprovados.
Concomitantemente, que seja dada ciência desta decisão ao signatário desta representação, na forma regimental.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Por todo o exposto, em juízo monocrático de admissiwww.tce.es.gov.br

Decisão Monocrática 00029/2019-1
Processo: 00377/2019-3
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: CIM EXPANDIDA SUL - Consórcio Público Região Expandida Sul, FMS - Fundo Municipal de Saúde de Anchieta
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Representante: ROBSON MATTOS DOS SANTOS
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA
SUL/ES – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA
– NOTIFICAÇÃO – PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 10 (DEZ)
DIAS.
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pelo senhor Robson Mattos dos Santos, vereador do Município de Anchieta/ES, em que narra supostas irregularidades ocorridas no Consórcio Público da Região Expandida Sul – CIM
EXPANDIDA SUL/ES e atribuídas à responsabilidade da
Secretária Municipal de Saúde de Anchieta, senhora Jaudete Silva Frontino De Nadai.
Segundo aduz a peça inicial, os fatos são pertinentes a
informações equivocadas relativas ao saldo ﬁnanceiro
em posse do Consórcio - CIM Expandida Sul nos exercícios de 2017 e 2018, ao suposto repasse de valores a
maior pelo Município de Anchieta, à contratação irregular da empresa Consulfarma – Informática e Assessoria em Saúde LTDA – EPP (contrato de prestação de
serviços 002/2016, decorrente do Pregão Presencial nº
002/20015) e ao recebimento de diárias pela Secretária
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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Municipal de Saúde, paga, exclusivamente, com recurso
oriundo proveniente do Consórcio – CIM Expandida Sul
– EPP (Petição Inicial 00458/2018-1 e peças complementares – peças 02 a 12).
Na forma da Decisão Monocrática 0007/2019, em juízo
de admissibilidade, foi conhecida a presente representação, determinando a remessa dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo para manifestação técnica (peça 13).
Em razão disso, foi elaborada a manifestação técnica
00097/2019-7, sugerindo que se proceda a notiﬁcação
dos responsáveis para se manifestarem sobre os termos
da representação (peça 15).
II FUNDAMENTOS
Por entender suﬁcientes e plenamente motivadas as razões expostas na manifestação técnica 00097/2019-7,
acolho a seguinte proposta de encaminhamento, em que
se pugnou notiﬁcação dos responsáveis:
[...]
2. ANÁLISE TÉCNICA
Compulsando os autos, observa - se que o representante traz fortes indícios de irregularidades praticadas pelos
representados. Contudo, antes da elaboração da Instrução Técnica Inicial, entende-se razoável a oitiva da Secretária Municipal de Saúde, Senhora Jaudete Silva Frontino, e do Presidente do Consórcio Público da Região Expandida Sul –CIM EXPANDIDA SUL – ES, Senhor Thiago
Peçanha Lopes, para a formação da convicção sobre os
atos praticados.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a

seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Sejam notiﬁcados, nos termos do art. 358, inciso III
da Res. 261/2013, a Secretária Municipal de Saúde, Senhora Jaudete Silva prontinho, e o Presidente do Consórcio Público da Região Expandida Sul – CIM EXPANDIDA SUL – ES, Senhor Thiago Peçanha Lopes, ou quem os
houver sucedido no cargo, para se manifestarem sobre
os termos da representação; Após, sugerimos o retorno
dos autos a esta Secex SAS para prosseguimento da instrução.
[...]
III DECISÃO
Sendo assim, encampo o entendimento técnico e decido
NOTIFICAR, com fundamento no art. 358, inciso III, da
Res. 261/2013, a senhora Jaudete Silva Frontino De Nadai – Secretária de Saúde do Município de Anchieta, e o
senhor Thiago Peçanha Lopes – Presidente do Consórcio
Público da Região Expandida Sul – CIM EXPANDIDA SUL
– ES, ou quem os houver sucedido no cargo, para se manifestarem sobre os termos da representação, bem como apresentarem os documentos que entenderem pertinentes, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias.
Na oportunidade, decido também NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Anchieta, senhor Fabrício Petri, dando-lhe ciência deste procedimento ﬁscalizatório, para que,
no uso de suas atribuições legais, adote as providências
que entender necessárias, enquanto Chefe do Executivo Municipal.
Juntamente com o Termo de Notiﬁcação deve ser encaminhada cópia integral da petição inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá ensejar a aplicação de sanção, conforme disposição
www.tce.es.gov.br

dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do RITCEES desta Corte.
Por ﬁm, dê-se ciência à Secretaria de Saúde e ao Prefeito, que havendo conﬁrmação de qualquer irregularidade
constante da representação em análise, este Tribunal de
Contas poderá penalizar os responsáveis com as sanções
de que tratam os arts. 130 e seguintes da LC 621/2012,
bem como com a imputação de ressarcimento dos danos
que venham a ser comprovados.
Concomitantemente, que seja dada ciência desta decisão ao signatário desta representação, na forma regimental.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 00031/2019-8
Processos: 03653/2004-3, 04005/2009-1, 02823/2005-4
Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Interessado: PREFEITURA ANCHIETA
Responsável: MOACYR CARONE ASSAD
Procuradores: JACYMAR DAFFINI DALCAMINI (OAB:
5287-ES), MILTRO JOSE DALCAMIN (OAB: 9232-ES)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – EXERCÍCIO DE 2004
– ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – DEVOLVER AO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA OS REGISTROS CABÍVEIS.
I RELATÓRIO
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Convertida, desmembrada de auditoria realizada na Prefeitura
de Anchieta, referente ao exercício de 2004 e que tem
por escopo a análise do Relatório de Auditoria Especial
n° 47/2004 (ﬂs.32/45).
O Acórdão TC – 1839/2015 – Plenário (ﬂs. 582/592), condenou o senhor Moacy Carone Assad, ao pagamento de
ressarcimento de R$ 209.283,73 (duzentos e nove mil,
duzentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos),
equivalentes a 140.590,97 VRTE.
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 06/06/2016 (ﬂ. 602), e de que o Executivo Municipal ajuizou Ação de Execução Fiscal (n°
5000576-67.2018.8.08.004) em face do senhor Moacy
Carone Assad.
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 00109/2019-6 (ﬂs.
154/160), no qual consignou que as medidas adotadas
para cobrança do ressarcimento pelo órgão fazendário
justiﬁcam o arquivamento deste feito sem baixa do débito de responsabilidade, nos seguintes termos:
[...]
Não obstante o disposto nos incisos VIII e IX do dispositivo regimental supracitado, não se olvidar que o objetivo do procedimento de acompanhamento e monitoramento é, uma vez que não dispõe o Tribunal de Contas,

nem o órgão do Ministério Público que perante ele atua,
competência para cobrar judicialmente as multas ou débitos por ele aplicados (ADI 4070/RO), garantir que as
autoridades competentes adotem as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a Fazenda Pública
(estadual ou municipal) receba as importâncias atinentes às multas, alcance 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 desenvolvese em face das providências a serem adotadas pelo órgão fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos municipais ou estadual quando houver imputação
www.tce.es.gov.br

de débito.
No caso vertente, nota-se às ﬂs. 629 que o Executivo Municipal ajuizou a ação de n.º 5000576- 67.2018.8.08.004
para a cobrança do valor decorrente da condenação imposta pelo Acórdão 1839/2015 – Plenário, 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
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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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.

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 Moacy Carone Assad, 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 00032/2019-2

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.

Processos: 06771/2014-7, 04883/2016-5

Ressalta, ainda, que cabe ao interessado comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/

Responsável: ADEMAR SCHNEIDER, ROSILEI SARNAGLIA
COVRE, LUIS RICARDO MOUTINHO BORTOLINI, ALEXSANDER CABRAL, G.A.M TRANSPORTES EIRELI, EGNO
MENEGHEL JUNIOR, MAGNOS ROGERIO SCHULZ - ME,

Classiﬁcação: Tomada de Contas Especial Convertida
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itarana
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

www.tce.es.gov.br

WLE DETTMANN LTDA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA – EXERCÍCIO DE 2014 –
QUITAÇÃO A PESSOA JURÍDICA EGNO MENEGUEL JÚNIOR ME – DEVOLVER AO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO
AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA REGISTROS CABÍVEIS –
ARQUIVAMENTO.
I RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Tomada de Contas Convertida desmembrada de representação, da Prefeitura
Municipal de Itarana, sob a responsabilidade dos senhores Ademar Schneider, Rosilei Sarnaglia Covre, Luís Ricardo Moutinho Bortolini e das pessoas jurídicas, Alexsander Cabral ME, Natanni Moreira da Silva ME, Egno Meneghel Júnior ME, Rogério Schulz ME e WLE Dettmann ME.
O Acórdão TC – 276/2016-6 – Primeira Câmara, às ﬂs.
3029/3066, condenou a empresa Egno Meneghel Júnior
ME em ressarcimento ao erário municipal de Itarana, na
quantia correspondente a 1.073,3836 VRTE, equivalente
a R$ 2.706,00 (dois mil, setecentos e seis reais).
Consta dos autos a informação de que o trânsito em julgado ocorreu em 19/05/2016 (ﬂ. 3081).
Conforme Termo de Veriﬁcação 119/2018-1 (ﬂs.
3076/3077) expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas houve o recolhimento integral do
débito de ressarcimento imputado a empresa Egno Meneghel Júnior ME.
Em atendimento ao comando contido no art. 305, parágrafo único e no art. 463 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES) 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 peQuarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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lo acompanhamento e monitoramento da execução do
referido acórdão – pronunciou-se por meio do Parecer
123/2019-6 (ﬂ. 3083), no qual pugnou pela quitação a
empresa Egno Meneghel Júnior ME, nos seguintes termos:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso
de suas atribuições institucionais, manifesta-se nos seguintes termos.
O Acórdão TC-538/2016 – Plenário imputou a empresa
Egno Meneguel Júnior ME débito, de ressarcimento ao
erário municipal de Itarana, na quantia correspondente
a 1.073,3836 VRTE.
Denota-se da certidão às ﬂs. 3081 informando que o
trânsito em julgado consumou-se em 19/05/2018.
Consta às ﬂs. 3076/3077 o Termo de Veriﬁcação n.º
119/2018 expedido pela Secretaria-Geral do Ministério
Público de Contas que certiﬁca o recolhimento integral
do débito de ressarcimento imputado pelo acórdão supracitado.
Isso posto, com fulcro no art. 148 da Lei Complementar 621/2012, o Ministério Público de Contas pugna seja expedida QUITAÇÃO ao responsável quanto ao débito
de ressarcimento, bem como o posterior arquivamento
do feito, na forma do art. 330, II e IV, do RITCEES, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
[...]
II FUNDAMENTAÇÃO

Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o § 4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §
3º, estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
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 houve o recolhimento do débito aplicado a empresa responsável Egno Meneghel Júnior ME, 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, procedendo-se à baixa do débito / responsabilidade.
Ressalta, ainda, que cabe aos interessados comprovar, a
qualquer tempo, o recolhimento do débito, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, para a devida quitação, ou o cancelamento da CDA/
título executivo, hipótese que poderá ensejar o desarquivamento do processo, somente nos casos descritos
na Resolução 317/2018.
www.tce.es.gov.br

III DECISÃO
Ante o exposto, adoto as razões fáticas e os fundamentos jurídicos pronunciados pelo MPC na integralidade e, com fulcro no art. 288, §3º do RITCEES (alterado pela Emenda Regimental 009/2017) e na Decisão Plenária TC 027/2017, EXPEÇO a devida QUITAÇÃO
a empresa Egno Meneghel Júnior ME, CNPJ sob o nº
11.624.220/0001/02 e determino o ARQUIVAMENTO do
presente processo (TC 6771/2014-7), nos termos do art.
330, inc. IV do RITCEES.
Antes, contudo, publique-se esta 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 00038/2019-1
Processo TC: 9617/2018
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Norte
Assunto: Representação
Representante: Flávia Barreto Giacomini
Responsável: Marcos Antônio Teixeira de Souza - Prefeito Municipal
Procurador: Cassyus de Souza Sesse – OAB/ES 27339
Versam os presentes autos sobre Representação proposta pela servidora efetiva municipal, senhora Flavia Barreto Giacomini, em face do prefeito de Bom Jesus do Norte, senhor Marcos Antonio Teixeira de Souza, referente a
legalidade da contabilização das contratações RPA e Contratação Temporária, uma vez que, segundo a represenQuarta-feira, 23 de janeiro de 2019

10

ATOS DOS RELATORES

tante “estão sendo contabilizadas no elemento de despesa -Outros serviços terceiros pessoas física, o que signiﬁca
que essas contratações não devem estar sendo contabilizadas para efeitos de cálculo de percentual do gasto com
pessoal, que não pode ultrapassar 54%, o que pode está
acontecendo em todas as outras secretarias”.
Ante a necessidade de maiores informações e documentos, posterguei o exame da medida de urgência pleiteada,
nos termos do art. 307, § 1º do Regimento Interno, recebi
a representação e notiﬁquei o responsável para que prestasse as informações que julgasse necessárias, nos termos da Decisão Monocrática 1905/2018 (doc. 06).
Regularmente notiﬁcado, o responsável apresentou informações, acompanhada de documentos (docs. 10 e
11).
Encaminhados os autos para instrução, a SecexPrevidência sugeriu nova notiﬁcação do responsável para apresentação de novas informações e documentos (Manifestação Técnica 05/2019 - doc. 15).
Desta forma, nos termos do artigo 307, §1º do Regimento Interno do TCEES, acolhendo a sugestão da área técnica exarada na Manifestação Técnica 05/2019,
DECIDO:
1 - Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Marcos Antônio Teixeira de Souza – Prefeito Municipal, para que apresente, no
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, as seguintes informações e
documentos:
Todos os editais de processos seletivos para contratações
de temporários abertos em 2017 e 2018;
Relação de todos os servidores temporários contratados
em 2017 e 2018, contendo os seguintes dados: matrícula, nome completo, cargo, lotação, remuneração, data do

início do vínculo, data do término do vínculo e se o pagamento da despesa se deu com RPA;
Legislação municipal que autorizou as contratações temporárias;
Relação de todos os servidores comissionados nomeados
em 2017 e 2018, contendo os seguintes dados: matrícula, nome completo, cargo, remuneração, lotação, data do
início do vínculo, data do término do vínculo e se o servidor possui vínculo efetivo ou não;
Relatório da despesa orçamentaria, informando qual o
valor gasto mensalmente com contratações de pessoa física durante os exercícios de 2017 e 2018 pagas com RPA;
Quantitativo total de cargos ocupados de servidores efetivos, temporários e comissionados nos meses de novembro e dezembro dos anos de 2017 e 2018 no âmbito do Poder Executivo Municipal (incluindo servidores da
saúde e educação);
Memória de cálculo, com base em relatórios contábeis,
orçamentários e gerenciais, contendo a descrição de todos os valores utilizados para ﬁns de apuração do limite
da despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal,
nos exercícios de 2017 e 2018.
2 - À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários, dando-se ciência, ao peticionante acerca desta Decisão, conforme previsto no art. 307, §7º da Resolução TC nº 261/2013.
Após manifestação do responsável sejam encaminhados
os autos a este Gabinete.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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

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

DECISÃO SEGEX 00660/2018-2

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

PROCESSO: 03714/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: LUCIANO SANTOS REZENDE
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). LUCIANO SANTOS REZENDE, 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 682/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 555/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 682/2018 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 pros-

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem res-

www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019

12

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

posta, 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 00625/2018-1
PROCESSO: 03254/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMBE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: LAURO VIEIRA DA SILVA
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). LAURO VIEIRA 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 646/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de có-

pia desta Decisão, do Relatório Técnico 527/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 646/2018 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 prowww.tce.es.gov.br

cesso 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 00564/2018-8
PROCESSO: 03284/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMRNS - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
DO SUL
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: THIAGO FIORIO LONGUI
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). THIAGO FIORIO LONGUI, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei ComplemenQuarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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tar 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 583/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 470/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 583/2018 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 re-

quisitos 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 00568/2018-6
PROCESSO: 03261/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO

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). ALENCAR MARIN, 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 588/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 473/2018,
bem como da Instrução Técnica Inicial 588/2018 juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;

RESPONSÁVEL: ALENCAR MARIM

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

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo
de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do

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 dispos-

EXERCÍCIO: 2017
UG: PMBSF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE
SÃO FRANCISCO
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

www.tce.es.gov.br
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to no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;

RESPONSÁVEL: GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

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

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Coordenador Técnico do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts.
47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). GILSON ANTONIO DE SALES AMARO, 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 9/2019;

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 00009/2019-3
PROCESSO: 03320/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2017
UG: PMST - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 12/2019, bem
como da Instrução Técnica Inicial 9/2019 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
www.tce.es.gov.br

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 00010/2019-6
PROCESSO: 08786/2018-1
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO
– REPRESENTAÇÃO
UG: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
REPRESENTANTE: UNIDADE TÉCNICA DO TCEES (NCE)
RESPONSÁVEL: ADEMAR SCHNEIDER
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012
c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o Sr. ADEMAR
SCHNEIDER – atual Prefeito Municipal de Itarana (início do mandato em 01/01/2017) e também Prefeito nos exercícios de 2013 a 2016, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente razões de justificativas / alegações de defesa, bem como
os documentos que entender necessários, em razão
das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial 0011/2019-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, bem como da Manifestação Técnica
0089/2019-3 e da Instrução Técnica Inicial 0011/20191, 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 Orgâni-

ca 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.
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Geral de Controle
Externo em substituição
www.tce.es.gov.br

MARCOS ANTONIO SOUZA PAZZINI
Secretário de Controle Externo da
SecexPrevidência – em substituição
DECISÃO SEGEX 00011/2019-1
PROCESSO: 04875/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE
VILA VELHA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: EVANDRO ALVES VIEIRA, RICARDO JOSE PASOLINI
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). EVANDRO ALVES VIEIRA e RICARDO JOSE PASOLINI 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 00012/2019-5.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00693/20187, bem como da Instrução Técnica Inicial 00012/20195, juntamente com o Termo de Citação.
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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Fica o responsável advertido de que:

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

cial 00016/2019-3.

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.

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00675/20189, bem como da Instrução Técnica Inicial 00016/20193, juntamente com o Termo de Citação.

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 acor-

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 00012/2019-5
PROCESSO: 04267/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMSI - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBATIBA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: NILCILAINE HUBNER FLORINDO
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). NILCILAINE HUBNER
FLORINDO 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 Iniwww.tce.es.gov.br

Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64,
§ 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer
o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja
pauta de julgamento contendo a data da sessão será
previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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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 00016/2019-3
PROCESSO: 04252/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTO
BELO
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: ROBSON ROQUE COELHO
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). ROBSON RO-

QUE COELHO nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 00017/2019-8.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00017/20198, bem como da Instrução Técnica Inicial 00017/20198, 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
www.tce.es.gov.br

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 00017/2019-8
PROCESSO: 07355/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: IPASDM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: WANZETE KRUGER, ADEVAL IRINEU
PEREIRA
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento
no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c
arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR os Srs. Adeval Irineu
Pereira, (Diretor Presidente responsável no IPASDM,
no exercício de 2017) e Wanzete Kruger (Prefeito municipal no exercício de 2017), 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
00015/2019-9.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de
cópia desta Decisão, bem como do Relatório Técnico
00008/2019-9, juntamente com a Instrução Técnica
Inicial n° 00015/2019-9.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar 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.
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral de Controle ExternoEm substituição
MARCOS ANTONIO SOUZA PAZZINI
Secretário de Controle Externo
da Secex PrevidênciaEm substituição
DECISÃO SEGEX 00019/2019-7
PROCESSO: 04161/2018-6
www.tce.es.gov.br

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMSM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: ERIMAR DA SILVA LESQUEVES
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). ERIMAR DA SILVA
LESQUEVES 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 00020/2019-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00656/20186, bem como da Instrução Técnica Inicial 00020/20191, 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 ciQuarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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tação, 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 00020/2019-1
PROCESSO: 06352/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMSMONT - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MONTANHA
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: LEILA MACHADO CARVALHO BALTAR
RODRIGUES
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). LEILA MACHADO CARVALHO BALTAR RODRIGUES nos termos da 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 00021/2019-4.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00657/20181, bem como da Instrução Técnica Inicial 00021/20194, juntamente com o Termo de Citação.
www.tce.es.gov.br

Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64,
§ 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer
o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja
pauta de julgamento contendo a data da sessão será
previamente publicada 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 acorQuarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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do 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 00021/2019-4
PROCESSO: 05528/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMSMUCU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MUCURICI
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: NESTOR GOMES PEREIRA NETO
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). NESTOR GOMES PEREIRA NETO nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender neces-

sários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 00022/2019-9.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00672/20185, bem como da Instrução Técnica Inicial 00022/20199, 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
www.tce.es.gov.br

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 00022/2019-9
PROCESSO: 04147/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ
FREIRE
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: JULIANA DE PAULA LOUZADA
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
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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deste Tribunal, CITAR o (s) Sr. (s). JULIANA DE PAULA LOUZADA 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 00026/2019-7.
Determino o encaminhamento ao responsável
de cópia desta Decisão, do 48 - Relatório Técnico
00681/2018-4, bem como da Instrução Técnica Inicial
00026/2019-7, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64,
§ 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por pro-

curador 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 00025/2019-2
PROCESSO: 09183/2017-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
UG: PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DABARRARELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: ADELIA AUGUSTA DE MATTOS PEREI-
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RA MARCHIORI, ADEMAR PEREIRALIMA JUNIOR, GABRIELA SANTOS DA SILVA, JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO, ANTONIO MARIO RATTES DE OLIVEIRA
INTERESSADO: FRANCISCO BERNHARD VERVLOET,
MIRTES EUGENIA RODRIGUESPEREIRA FIGUEIREDO
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. João Verissimo Machado Netto (diretor presidente do PREVICOB, responsável pelo envio da PCA/2016), Adélia Augusta de Mattos P. Marchiori (prefeita municipal de
03/11 a 31/12/2016), Ademar Pereira Lima Júnior (diretor presidente do PREVICOB), Antônio Mário Rattes de Oliveira (atuário responsável), Gabriela Santos
da Silva (controladora geral), 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
00025/2019-2.
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
os Srs. Francisco Bernhard Vervloet (atual prefeito
municipal), Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo (atual presidente da Câmara municipal) e João
Verissimo Machado Netto (atual diretor presidente
do PREVICOB) para que tome ciência, diante dos fatos
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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relatados nos itens 3.1.3 e 3.5.3.1 do Relatório Técnico 00009/2019-3.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de
cópia desta Decisão, bem como do Relatório Técnico
00009/2019-3, juntamente com a Instrução Técnica n°
00025/2019-2.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar 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.
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral de Controle ExternoEm substituição
MARCOS ANTONIO SOUZA PAZZINI
Secretário de Controle Externo
da Secex PrevidênciaEm substituição
DECISÃO SEGEX 00026/2019-7
PROCESSO: 09268/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO
– MONITORAMENTO
UG: PMVV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: RODNEY ROCHA MIRANDA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Secretário-geral de Controle Externo em substituição do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso
I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR
o(s) Sr(s). Rodney Rocha Miranda (ex-Prefeito Muniwww.tce.es.gov.br

cipal), para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente, alegações de defesa, bem como documentos que entender necessários, em razão
do achado apontado nas peças técnicas: Relatório de
Monitoramento 17/2018-1 e Instrução Técnica Inicial
10/2019-6.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório de Monitoramento
17/2018-1 com respectivos apêndice e anexo, bem como da Instrução Técnica Inicial 10/2019-6 e Acórdão
90/2013(Processo TC 7241/2011), juntamente com o
Termo de Citação.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64,
§ 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e
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, 23 de janeiro de 2019
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curador 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, encaminhem-se os autos ao relator.
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral de Controle Externo
em substituição
JOSÉ ANTONIO VIEIRA DE REZENDE
Secretário de Controle Externo da SecexEngenharia
DECISÃO SEGEX 00027/2019-1
PROCESSO: 00547/2019-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMVV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: MAX FREITAS MAURO FILHO
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. 21, §º1º, da Instrução Normativa (IN) TC nº
43/2017 c/c art. 47, inciso IV, do Regimento Interno
deste Tribunal (RITCEES) aprovado pela Resolução TC
nº 261/2013:
CITAR o Sr. MAX FREITAS MAURO FILHO, Prefeito Municipal de Vila Velha, para que, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, apresente os esclarecimentos que julgar pertinentes, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica Inicial (ITI) nº
00027/2019-1.
NOTIFICAR o Sr. MAX FREITAS MAURO FILHO, Prefeito Municipal de Vila Velha, para que, no prazo de
05 (cinco) dias improrrogáveis, encaminhe a esta Corte de Contas, por meio do Sistema CidadES, as prestações de contas mensais referentes ao meses de setembro e outubro (exercício de 2018), indicadas na ITI
nº 00027/2019-1.
Determino a remessa, ao responsável, de cópia desta
Decisão, como também da ITI nº 00027/2019-1, juntamente com os Termos de Citação e de Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar
em sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar Estadual (LC) nº 621/2012 e no art. 389 do
RITCEES;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
www.tce.es.gov.br

teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64,
§ 1º, incisos I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, §
2º, incisos I e II, do RITCEES;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº
621/2012 e do art. 157, §7º, do RITCEES;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº
621/2012 e do art. 398, inciso II, do RITCEES;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 do RITCEES;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer
o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento dos presentes autos, em data previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do
art. 101 do mesmo diploma normativo, observando-se os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
g) as respostas aos termos de citação e de notificação deverão observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução
Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao relator.
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia
DECISÃO SEGEX 00028/2019-6
PROCESSO: 05441/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO
– REPRESENTAÇÃO
UG: PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI,
ELIANE RODRIGUES FELIPE, VANILDOBROEDEL
REPRESENTANTE: LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOLTDA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento
no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c
arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o Sr. Reofran Pereira dos Santos, (ex-Secretário Municipal de Administração), para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica
Inicial 00028/2019-6.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, da Manifestação Técnica 00728/20187, bem como da Instrução Técnica Inicial 00028/20196, 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;

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
PEDRO ALBERTO BUSATTO BROSEGHINI
Coordenador do Núcleo de Tecnologia
da Informação e Comunicação
DECISÃO SEGEX 00029/2019-1
PROCESSO: 00667/2006-6
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO
– AUDITORIA

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

EXERCÍCIO: 2004

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;

INTERESSADO: PREFEITURA BARRA SAO FRANCISCO

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

UG: PMBSF - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE
SÃO FRANCISCO
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: EDSON HENRIQUE PEREIRA, RAPHAEL
REZENDE DE ARAUJO E SILVA, CONSTRUTORA M. W.
LTDA
Tratam os autos de Auditoria Ordinária de Engenharia realizada na Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco, referente aos exercícios de 2003 e 2004,
sob a responsabilidade do Senhor Edson Henrique Pereira, então Prefeito Municipal.
Atendendo à determinação constante na Decisão
1757/2016-9 da Egrégia Primeira Câmara deste Tribunal (peça 07), foi reaberta a instrução processual e
elaborada a Instrução Técnica Inicial 702/2018-2 (peQuarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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ça 25), por meio da qual a SecexEngenharia sugere a
citação do senhor Raphael Rezende de Araújo e Silva,
engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco à época dos fatos, e da sociedade empresária Construtora MW Ltda.-ME.

e/ou recolha as importâncias devidas, em razão dos
achados de auditoria apontados nas peças técnicas:
Manifestação Técnica 1397/2018-9 e Instrução Técnica Inicial 702/2018-2.

Ato contínuo, foi expedida a DECISÃO SEGEX 679/20187 (peça 28), determinando a citação dos responsáveis
supracitados. Contudo, como se observa da Certidão
06298/2018-1 (peça 34), não foi possível efetivar a citação do senhor Raphael Rezende de Araújo e Silva,
tendo em conta a informação obtida no Município de
Barra de São Francisco de que o mesmo está residindo
no Canadá, não sendo possível estabelecer nenhum
contato com o mesmo, após mais duas tentativas nas
datas de 19 e 20/12/2018.

a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);

A certidão declarando que o responsável se encontra
residindo em país estrangeiro, com endereço desconhecido, após infrutíferas tentativas de sua localização, a nosso sentir, amolda o caso à situação na qual
o responsável possa ser considerado em local ignorado ou incerto, justificando-se a citação por edital, nos
termos do art. 64, inciso III da Lei Orgânica do Tribunal c/c art. 359, inciso III e §3º do Regimento Interno.
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. 64, inciso III, da Lei Complementar 621/2012
c/c arts. 47, inciso IV, e 359, inciso III e §3º, ambos do
Regimento Interno deste Tribunal, CITAR POR EDITAL
o Sr. Raphael Rezende de Araujo e Silva (Engenheiro Fiscal do Contrato), para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente alegações de defesa, bem como documentos que entender necessários,

Fica o responsável advertido de que:

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

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, encaminhem-se os autos ao relator.
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral de Controle Externo
em substituição
DECISÃO SEGEX 00030/2019-3
PROCESSO: 04262/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: MARCIA ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO, FELIPE RODRIGUES PRUCOLI
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). FELIPE RODRIGUES
PRUCOLI e MARCIA ALESSANDRA DA SILVA AZEVEDO
nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do
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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 00029/2019-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00664/20181, bem como da Instrução Técnica Inicial 00029/20191, 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 re-

quisitos 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 00031/2019-8
PROCESSO: 05111/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR,
GIOVANNA SARCINELLI MOTTA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Conwww.tce.es.gov.br

tabilidade 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). JARBAS RIBEIRO DE
ASSIS JUNIOR nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 00032/2019-2.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00603/20184, bem como da Instrução Técnica Inicial 00032/20192, 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
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019
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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: SEMGOV - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DE VILA VELHA

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

RESPONSÁVEL: SATURNINO DE FREITAS MAURO

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 00032/2019-2
PROCESSO: 04878/2018-1

RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
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). SATURINO DE FREITAS MAURO 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 00033/2019-7.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00607/20182, bem como da Instrução Técnica Inicial 00033/20197, 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);

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR

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

EXERCÍCIO: 2017

c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
www.tce.es.gov.br

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).
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DECISÃO SEGEX 00033/2019-7
PROCESSO: 05112/2018-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMPREV - SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLENCIA E TRÂNSITO DE VILAVELHA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: OBERACY EMMERICH JUNIOR, MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL, ANDREY CARLOS RODRIGUES
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). OBERACY EMMERICH JUNIOR nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 00034/2019-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00610/20184, bem como da Instrução Técnica Inicial 00034/20191, 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;

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 00034/2019-1
PROCESSO: 05113/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017

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

UG: PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

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

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o (s) Sr. (s). JOSÉ DE RIBAMAR
LIMA BEZERRA 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 00035/2019-6.

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

RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: JOSE DE RIBAMAR LIMA BEZERRA
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Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00614/20182, bem como da Instrução Técnica Inicial 00035/20196, 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 00035/2019-6
PROCESSO: 05114/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE DE VILA VELHA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: ANTONIO MARCUS CARVALHO 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). ANTÔNIO MARCUS
www.tce.es.gov.br

CARVALHO 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 00036/2019-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00634/20181, bem como da Instrução Técnica Inicial 00036/20191, 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
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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 00036/2019-1
PROCESSO: 04859/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE VILA VELHA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: ROBERTO ANTONIO BELING NETO
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). ROBERTO ANTÔNIO
BELLING NETO nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial 00037/2019-5.

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

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, do Relatório Técnico 00692/20182, bem como da Instrução Técnica Inicial 00037/20195, juntamente com o Termo de Citação.

previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do

Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64,
§ 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;
www.tce.es.gov.br

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
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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