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ATOS DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência
CANCELAMENTO

Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

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

Ata de Registro de Preços nº 014/2018
Processo TC-90072018-8
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no item 5.7.1 da Ata
de Registro de Preços nº 14/2018, torna público o cancelamento da referida Ata, tendo em vista o descumprimento das condições contratadas por parte do fornecedor – D&F Comercial Ltda.
Em 08/02/2019.

tegra o referido normativo;
RESOLVE:
Art. 1º Altera o Anexo I da Instrução Normativa TC nº 43,
de 5 de dezembro de 2017, no que se refere à remessa
Folha de Pagamento, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Remessa Folha de Pagamento(4)
Deve ser enviada e homologada até o dia 15 do mês subsequente a que se refere a folha de pagamento, exceto
para as remessas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, as quais deverão ser enviadas e homologadas até o dia 15 de maio de 2019”. (NR)

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

Art. 2º O Anexo I da Instrução Normativa TC nº 43, de 5
de dezembro de 2017, deverá ser disponibilizado na íntegra no Portal do TCEES (www.tce.es.gov.br), no link CidadES.

Portaria Normativa 00011/2019-1

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Protocolo(s): 01999/2019-2
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Altera o anexo I da Instrução Normativa TC nº 43, de 5
de dezembro de 2017.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais
que lhe conferem o artigo 13, incisos I e XX da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012, e o
artigo 20, incisos I e XXVII do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado
pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013;
Considerando a competência outorgada pelo artigo 28
da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de
2017, e a necessidade de adequação do anexo I que inwww.tce.es.gov.br

Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo
Portaria Normativa 00012/2019-5
Protocolo(s): 02000/2019-6
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Institui Comissão Técnica para realização de estudos e de
proposta de metodologia para a avaliação e monitoramento de políticas públicas da administração pública estadual
e municipal no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019
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ESPÍRITO SANTO - TCEES, no uso de suas atribuições legais
que lhe conferem o artigo 13, incisos I e XX da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012, e o artigo 20, incisos I e XXVII do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução
TC nº 261, de 4 de junho de 2013;

peciais), áreas, processos, ciclos operacionais, serviços e sistemas governamentais com o objetivo de se emitir comentários sobre o resultado das políticas, programas e projetos
públicos, pautado em critérios de economicidade, eficiência,
eficácia, efetividade, equidade, ética e proteção ao meio ambiente, além dos aspectos de legalidade;

Considerando que a Lei Complementar 101, de 4 de maio
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), em seu art.
59, § 1º, inciso V, estabelece a competência dos Tribunais de
Contas para alertarem os Poderes ou órgãos sobre fatos que
comprometam os custos ou os resultados dos programas da
administração pública;

Considerando o Plano Estratégico do TCEES 2016-2020 que
estabelece como uma de suas diretrizes a de “contribuir para a melhoria da governança pública”;

Considerando que a Lei 13.655, de 25 de abril de 2018 (que
alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro),
em seu art. 22, estabelece que na interpretação de normas
sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados;
Considerando a Lei Estadual 10.744, de 5 de outubro de
2017, que instituiu o Sistema de Monitoramento de Avaliação de Políticas Públicas do Estado do Espírito Santo;
Considerando as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor
Público (NBASP), que estabelecem que os Tribunais de Contas devem avaliar o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionados, assim como o dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, quanto aos aspectos de
economicidade, eficiência, eficácia e efetividade dos atos
praticados;
Considerando a Resolução TC 298, de 30 de agosto de 2016,
que dispõe sobre o exercício da fiscalização operacional pelo TCEES, com a finalidade de avaliar as funções, subfunções, programas, ações (projetos, atividades, operações es-

Considerando que os trabalhos da Comissão, neste ato constituída, visam contribuir para o aprimoramento das competências institucionais e profissionais do TCEES e da administração pública estadual e municipal;
Considerando a pertinência de se fortalecerem as relações
intra e interinstitucionais do TCEES;
Considerando a complexidade, a relevância, a multidisciplinariedade e a materialidade das questões envolvidas no âmbito deste trabalho; e
Considerando a necessidade de se avaliar sistematicamente a qualidade e efetividade das políticas públicas de modo a
apoiar a viabilização de entregas efetivas de bens e serviços
públicos à população;
R E S O L V E:
Art. 1º Instituir Comissão Técnica responsável pelo estudo e
pela proposta de metodologia de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas no âmbito do TCEES, composta pelos
seguintes servidores:
I – Luís Filipe Vellozo Nogueira de Sá – Matrícula 202.960
II – Mariza de Souza Macedo – Matrícula 203.535;
III – Regis Mattos Teixeira – Matrícula 202.569;

V – Fatima Cristina Araujo Mavigno – Matrícula 203.044
Art. 2º Designar o servidor Luís Filipe Vellozo Nogueira de Sá
para coordenar os trabalhos da Comissão Técnica.
Art. 3º As unidades técnicas e administrativas do TCEES poderão ser convidadas para colaborar com a consecução dos
trabalhos da Comissão Técnica.
Art. 4º As reuniões deverão ser convocadas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, podendo, em caráter de urgência reconhecida pelo coordenador, ser convocada de forma excepcional em menor prazo, com a divulgação
da pauta.
Art. 5º Os trabalhos da Comissão Técnica serão realizados
até 31 de dezembro de 2019, prorrogáveis por deliberação
do presidente do TCEES.
§1º O Plano de Ação dos trabalhos da Comissão Técnica deverá ser apresentado no prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação desta Portaria, prorrogáveis por
deliberação do Presidente do TCEES.
§2º A Comissão Técnica poderá propor à presidência do TCEES a celebração de acordos de cooperação técnica, convênios ou afins com entidades da administração pública direta,
indireta ou fundacional, assim como instituições privadas, visando potencializar os resultados do seu Plano de Ação.
Art. 6º Ficam revogadas as Portarias Normativas 54/2018 e
62/2018.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo

IV – Bruno Fardin Faé – Matrícula 203.537;
www.tce.es.gov.br
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PORTARIA 050-P, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2019.
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
621/2012, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:

designar o servidor CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS
SANTOS, matrícula nº 202.600, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, para ocupar a função
gratificada FG-2 na Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente, substituindo o servidor AUGUSTO EUGENIO TAVARES NETO, matrícula nº 203.159,
afastado da referida função por motivo de férias, no pe-

ALERTA
PERSONALIZADO
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do Tribunal
de Contas.
Basta acessar o Alerta
Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou
palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você
receberá, por e-mail, um
aviso alertando sobre a
divulgação.
Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

http://diario.tce.es.gov.br

ríodo de 15/2/2019 a 1/3/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Republicada por incorreção

Seu cadastro em 8 passos

1
2 Clique em Alerta Personalizado
3 Clique em Cadastre-se
4 Preencha o formulário
5 Clique novamente em Alerta Personalizado
6 Clique em Incluir Palavra Chave
campo “Descrição” insira a
7 No
palavra chave a ser pesquisada.
uma palavra chave por vez. Refaça
8Coloque
esta ação quantas vezes for necessário.
Acesse a página do Diário:
http://diario.tce.es.gov.br

Clique em Log Off
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Atos dos Relatores

RELATORES

Decisão Monocrática 00101/2019-1
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: 06293/2018-2
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Alegre
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: Gestor da UG (Prefeitura Municipal de Alegre, DANYEL FERREIRA SUETH), JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – RECOLHIMENTO EM
ATRASO DAS PARCELAS DEVIDAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2017 - DEVOLUÇÃO PARA
COMPLEMENTAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS – PRAZO
IMPRORROGÁVEL DE 30 (TRINTA) DIAS.
I RELATÓRIO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela
Prefeitura Municipal de Alegre, em cumprimento ao disposto no item 1.3, do Acórdão TC 1280/2017-2 – 2º Câmara, do Processo 3356/2015-4.
A instauração do procedimento foi comunicada a esta Corte por meio do Ofício Nº 043/2018, protocolizado em 06/08/2018 encaminhado pelo Coordenador Geral de Controle Interno do município, Senhor Danyel Ferreira Sueth (evento 02).
Por meio da Petição Intercorrente 1683/2018-5 (evento
06), o Sr. José Guilherme Gonçalves Aguilar solicitou a
prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias. A qual
foi deferida por mim por meio da Decisão Monocrática
www.tce.es.gov.br

1746/2018-7 (evento 13).
Findados os trabalhos relativos à Tomada de Contas Especial, a Prefeitura Municipal de Alegre protocolizou nos
presentes autos, os documentos referentes ao Processo PMA nº 4453/2018 contendo o Relatório Final da Comissão Especial de Tomada de Contas e os documentos
complementares.
Ato contínuo, o feito foi instruído pela SecexPrevidência Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal,
que elaborou a Manifestação Técnica MT 00342/2019-4
(evento 23), sugerindo a notificação do atual Prefeito de
Alegre para complementação da tomada de contas, nos
seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Nos termos do art. 15 da IN n° 32/2014, Notificar o
Sr. José Guilherme Gonçalves Aguilar, atual Prefeito Municipal de Alegre, para complementação do processo de
tomada de contas especial e seu reencaminhamento a
esta Corte de Contas no prazo de até 30 (trinta) dias.
II FUNDAMENTAÇÃO
Como se depreende dos autos, há a necessidade de
complementação da tomada de contas, uma vez que o
Relatório Final da Comissão de Tomada de Contas Especial levantou o quantitativo do dano e a responsabilização apenas referente ao Sr. Paulo Lemos Barbosa, pela
competência de dezembro/2012 a novembro/2016, carecendo de identificação do responsável e quantificação
do débito relativamente ao período de dezembro/2016
a março/2017.
III DECISÃO
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019
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Pelo exposto e levando em conta a fundamentação exposta na MT 00342/2019-4, DECIDO NOTIFICAR o atual Chefe do Executivo Municipal, senhor José Guilherme
Gonçalves Aguilar, assinalando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a COMPLEMENTAÇÃO da Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria N°. 41, de 24 de novembro de 2017, nos termos do que determina o art. 15,
da Instrução Normativa TC 32/2014, sob pena de multa
prevista no art. 16 da referida IN, do art. 389, IX, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do Tribunal) e do
art. 135, IV e IX, da Lei Complementar Estadual 621/2012
(Lei Orgânica desta Corte).
Notifique-se o responsável e cientifique-se ao Controlador Interno do teor desta Decisão.
Ressalto que o não atendimento desta decisão implicará
em sanção de multa, conforme disposição do art. 389, IV,
do Regimento Interno desta Corte.
Por fim, determino que a Secretaria Geral das Sessões
acompanhe o cumprimento do prazo, restituindo os autos, ao final, à conclusão do Relator.
Determino, por fim, que seja PUBLICADA esta decisão.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 00108/2019-1
Processo: 04728/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMNV - Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: TATIANY DA SILVA PIROLA, MARIO SER-

GIO LUBIANA, SEBASTIAO DE AS PEREIRA
Representante: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
Terceiro interessado: ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA
Procuradores: EDUARDO DALLA BERNARDINA (OAB:
15420-ES), ITIEL JOSE RIBEIRO (OAB: 14072-ES)

taria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia que, ao elaborar a Manifestação Técnica 663/2018-6 (peça 23), propôs o indeferimento da medida cautelar e oitiva dos responsáveis,
nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA AOS RESPONSÁVEIS PARA ENCAMINHAREM CÓPIA INTEGRAL DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE
À CONCORRÊNCIA PÚBLCIA N° 001/2018 – 05 (CINCO) DIAS.

Ante o exposto, submetemos os autos à consideração
superior, com a proposta de:

Trata-se de representação com pedido liminar, formulada pela pessoa de direito privado, SINALES –Sinalização Espírito Santo Ltda, em que narra supostas irregularidades no âmbito da Concorrência Pública 001/2018, inaugurada pelo Processo Administrativo n° 496460/2018, da Prefeitura de Nova Venécia,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, bem como, troca de lâmpadas do semáforo
e de mais pontos de iluminação do citado município.

Tramitar os autos em rito ordinário, em caso de indeferimento da medida cautelar;

Por meio da Decisão Monocrática 802/2018-5 (peça 08) conheci a representação e determinei a notificação dos responsáveis para manifestação a respeito dos fatos.
Em atenção aos Termos de Notificação 495/2018-1,
496/2018-5 e 498/2018-4 (peças 12/14), os responsáveis encaminharam a esta Corte de Contas documentos e justificativas, que foram analisadas pela Secrewww.tce.es.gov.br

Indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita
altera pars, formulado pela empresa SINALES – Sinalização Espírito Santo Ltda, tendo em vista a não existência dos pressupostos da medida cautelar;

Promover a oitiva dos responsáveis, Sra Tatiany da Silva Pirola, Presidente da CPL, Sr. Sebastião de Sá, Secretário Municipal de Obras, dos Transportes e Urbanismo e Sr. Mário Sérgio Lubiana, Prefeito Municipal,
para que se pronunciem a respeito das irregularidades
apontadas, no prazo regimental;
Em virtude da possibilidade de anulação do contrato, promover a oitiva da empresa Arcel Empreendimentos Ltda;
Comunicar ao representante a decisão que vier a ser
adotada nestes autos.
[...]
Em Decisão 1845/2018-5 (peça 28) foi acolhido o sugerido pela área técnica e determinada a oitiva dos
responsáveis, que encaminharam novamente docuQuarta-feira, 13 de fevereiro de 2019
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mentos e justificativas, que foram analisados pela SecexEngenharia que, ao elaborar a Manifestação Técnica 457/2019-3 (peça 48) concluiu pela necessidade de
realização de comunicação de diligência, para os responsáveis, nos seguintes termos:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos os autos à consideração
superior, com a proposta de:
Com base no art. 314 do Regimento Interno do TCE-ES, baixar os autos em diligência, de forma a requisitar aos responsáveis que encaminhem cópia integral
do processo administrativo municipal referente à Concorrência Pública nº 001/2018;
[...]
Por isso, como medida de saneamento, DECIDO pela
expedição de COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA, nos termos dos artigos 314 e 358, inciso II da Resolução TC
261/2013 (RITCEES), para que os responsáveis senhora Tatiany da Silva Pirola e o senhor Sebastião de Sá
Pereira, encaminhem, cópia integral do processo administrativo municipal referente à Concorrência Pública n° 001/2018, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação,
solicito a devolução dos autos à SecexEngenharia para
prosseguimento da instrução processual.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

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

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00082/2019-1

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.

PROCESSO: 04153/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADA
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). JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI 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 00087/2019-3.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00003/2019-6, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00087/2019-3, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:

Telefone: (027) 3334-7626

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 Complemenwww.tce.es.gov.br

tar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101
do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019
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Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).

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

DECISÃO SEGEX 00083/2019-5

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

PROCESSO: 04231/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMAM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: WAGNER JOSE ELIAS 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). WAGNER JOSE ELIAS CARMO, 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
00088/2019-8.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00685/2018-2, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00088/2019-8, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:

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;

rios. 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 00084/2019-1
PROCESSO: 04157/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMSDM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS MARTINS
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: ADIMAR ALVES DE SOUZA

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

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei
Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR
o (s) Sr. (s). ADIMAR ALVEZ DE SOUZA nos termos do art.
157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei
Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial
00089/2019-2 .

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessá-

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia

www.tce.es.gov.br
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desta Decisão, do Relatório Técnico 00001/2019-7, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00089/2019-2, juntamente com o Termo de Citação.

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.

Fica o responsável advertido de que:

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

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

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

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 00090/20195.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00676/2018-3, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00090/2019-5, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:

PROCESSO: 04283/2018-5

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 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;

DECISÃO SEGEX 00085/2019-4

UG: FMS IBIRAÇU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: ROSICLEA PELISSARI OLIVEIRA, TERESINHA PEREIRA BOZZI
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). ROSICLEA PELISSARI OLIVEIRA e TERESINHA
PEREIRA BOZZI, nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar
www.tce.es.gov.br

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019
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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 00086/2019-9
PROCESSO: 04201/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMEEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE VIANA
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS
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 Com-

plementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I,
ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o (s)
Sr. (s). LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS nos termos do art.
157, III do Regimento Interno do TCEES c/c art. 56, II da Lei
Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente (m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial
00095/2019-8.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00065/2019-7, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00095/2019-8, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procuwww.tce.es.gov.br

rador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101
do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00088/2019-8
PROCESSO: 08830/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: OTAVIO ABREU XAVIER

Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019
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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) OTAVIO ABREU XAVIER, 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
00096/2019-2.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00055/2019-3, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00096/2019-2, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e de-

cisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;

UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL
DA PALHA

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

RESPONSÁVEL: ROBERTO MORANDI

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 00090/2019-5
PROCESSO: 04256/2018-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
www.tce.es.gov.br

RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I,
ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o (s)
Sr. (s). ROBERTO MORANDI, 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
00097/2019-7.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00059/2019-1, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00097/2019-7, 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 ainQuarta-feira, 13 de fevereiro de 2019
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da, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;

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

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: FMS_SJC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

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;

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 00091/2019-1
PROCESSO: 03299/2018-4

RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: MARIA APARECIDA BERNARDES DE ALMEIDA, EDUARDO DIASGONCALVES
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). MARIA APARECIDA BERNARDES DE ALMEIDA
E EDUARDO DIAS GONÇALVES, 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
00098/2019-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00060/2019-4, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00098/2019-1, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
www.tce.es.gov.br

d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101
do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019
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Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00092/2019-4
PROCESSO: 04279/2018-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: MARA BROEDEL PAQUELE
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). MARA BROEDEL PAQUELE, 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
00099/2019-6.

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;

rios. 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 00094/2019-3
PROCESSO: 05117/2018-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: SEMCEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE VILA VELHA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00061/2019-9, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00099/2019-6, juntamente com o Termo de Citação.

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

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I,
ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o (s)
Sr. (s). LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO, 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
00105/2019-8.

Fica o responsável advertido de que:

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessá-

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia

www.tce.es.gov.br
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desta Decisão, do Relatório Técnico 00074/2019-6, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00105/2019-8, juntamente com o Termo de Citação.

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.

Fica o responsável advertido de que:

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

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

PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00095/2019-8
PROCESSO: 04255/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FUEFUM - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: ROSA MARIA CASER VENTURIM
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). ROSA MARIA CASER VENTURIM, 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
www.tce.es.gov.br

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 00106/2019-2.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00049/2019-8, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00106/2019-2, 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 julgamenQuarta-feira, 13 de fevereiro de 2019
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to 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 00096/2019-2
PROCESSO: 04162/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMSSMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA
MARIA DE JETIBÁ
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: SIGRID STUHR, GEOCONDA CALDEIRA ESPINDULA
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) GEOCONDA CALDEIRA ESPÍNDULA e SIGRID
STUHR, 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 00107/2019-7.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00056/2019-8, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00107/2019-7, 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 procuwww.tce.es.gov.br

rador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101
do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Coordenador Técnico – Núcleo de
Contabilidade e Economia
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 3, publicado no DOETCEES em 26 de setembro de 2018).
DECISÃO SEGEX 00097/2019-7
PROCESSO: 03318/2018-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: FMSST - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS REBLIN, ANDREIA PASSAMA-
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NI BARBOSA CORTELETTI

e II, da Lei Orgânica do TCEES;

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) LUIZ CARLOS REBLIN e ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI, 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
00109/2019-6.

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

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00057/2019-2, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00109/2019-6, juntamente com o Termo de Citação.

do mesmo diploma normativo, em observância aos prin-

Fica o responsável advertido de que:

mato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com

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

cisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101
cípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o foro 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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