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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

Portaria Normativa 00015/2019-9
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

8º da Resolução TCEES nº. 235/2012.
Art. 3º. Designar para compor a equipe responsável
pela execução do projeto, na condição de membros do

Protocolo(s): 02088/2019-1

Projeto, além do gestor, os seguintes servidores:

Origem: GAP - Gabinete da Presidência

I - Alexsander Binda Alves

Aprova a realização do Projeto E-TCEES – Sistema de
Informação de Custo, nos termos dos Projetos Estratégicos 2019, designa Gestor do Projeto, bem como
equipe responsável por sua execução.

II - Danilo Moraes Silva Scopel

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 13, inciso I, da Lei Complementar nº.
621, de 8 de março de 2012, c/c artigo 6º, § 4º, da Resolução TCEES nº. 235, de 3 de abril de 2012;

V - Igor Magri Vale

Considerando decisão plenária nº 11/2015 que aprovou o Planejamento Estratégico 2016/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

to e aprovada pelo Presidente do TCEES.

Considerando decisão plenária nº 15/2018 que aprovou os Projetos Estratégicos do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo para o exercício de 2019.

mo de Encerramento do Projeto assinado pelo Patro-

R E S O L V E:

III - Darcy Sales Filho
IV - Eduardo Cezar Mozer
Art. 4º. O prazo previsto para conclusão do projeto é
20/12/2019.
Parágrafo único. A prorrogação deste prazo, se necessário, deverá ser solicitada pelo patrocinador do ProjeArt. 5º. Extingue-se esta portaria imediatamente após
a conclusão do projeto mediante apresentação do Tercinador ou até o limite do prazo mencionado no artigo 4º.
Art. 6º. Cabe ao escritório de projetos (DAS) o acompa-

Art. 1º. Aprovar a realização do Projeto E-TCEES – Sistema de Informação de Custo, nos termos do Plano
Executivo 2019, tendo como Patrocinadores do Projeto a DGS – Diretoria Geral de Secretaria e a SEGEX – Secretaria Geral de Controle Externo.
Art. 2º. Designar o servidor José Cláudio Del Pupo para
exercer a atribuição de Gestor do Projeto.
Parágrafo único. Cabe ao gestor do projeto a responsabilidade de exercer as atribuições previstas no artigo
www.tce.es.gov.br

nhamento do cronograma do Projeto, bem como sua
validação.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
*Republicada por incorreção na publicação anterior
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Portaria Normativa 00016/2019-3
Protocolo(s): 02089/2019-6
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
Aprova a realização do Projeto E-TCEES – Processo de
Gestão Administrativa, nos termos do Projetos Estratégicos 2019, designa Gestor do Projeto, bem como
equipe responsável por sua execução.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 13, inciso I, da Lei Complementar nº.
621, de 8 de março de 2012, c/c artigo 6º, § 4º, da Resolução TCEES nº. 235, de 3 de abril de 2012;
Considerando decisão plenária nº 11/2015 que aprovou o Planejamento Estratégico 2016/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
Considerando decisão plenária nº 15/2018 que aprovou os Projetos Estratégicos do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo para o exercício de 2019.
R E S O L V E:
Art. 1º. Aprovar a realização do Projeto E-TCEES – Processo de Gestão Administrativa, nos termos do Plano
Executivo 2019, tendo como Patrocinador do Projeto
a DGS – Diretoria Geral de Secretaria.
Art. 2º. Designar a servidora Beatrice Xavier Beiruth
para exercer a atribuição de Gestora do Projeto.
Parágrafo único. Cabe ao gestor do projeto a responsabilidade de exercer as atribuições previstas no artigo 8º da Resolução TCEES nº. 235/2012.
Art. 3º. Designar para compor a equipe responsável
pela execução do projeto, na condição de membros

do Projeto, além do gestor, os seguintes servidores:
I – Alex Favalessa dos Santos
II - Daniel Santos de Sousa
III - Fabiano Valle Barros
IV - Giuliano Medina Silva
V - Lívia Pôncio Mattar
VI - Lucas Pinheiro Badaró Moreira
VII - Márcia Aparecida A. R. Rezende
VIII - Marcelo Maia Machado
IX - Rafael Zanotelli Fernandes
Art. 4º. O prazo previsto para conclusão do projeto é
20/12/2019.
Parágrafo único. A prorrogação deste prazo, se necessário, deverá ser solicitada pelo patrocinador do Projeto e aprovada pelo Presidente do TCEES.
Art. 5º. Extingue-se esta portaria imediatamente após
a conclusão do projeto mediante apresentação do
Termo de Encerramento do Projeto assinado pelo Patrocinador ou até o limite do prazo mencionado no
artigo 4º.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Contrato nº 005/2018
Processo TC-8809/2017-9
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: ELETRO AR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
AR CONDICIONADO LTDA-ME
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato
nº 005/2018, cujo objeto versa sobre a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado dos tipos Cassete, Split e ACJ, incluindo os materiais e equipamentos necessários às manutenções, para atender as demandas do Tribunal de Contas do estado
do Espirito Santo -TCEES.
VIGÊNCIA: Prorrogado em 12 (doze) meses, a partir de
02 de março de 2019.
Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2019.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente

Art. 6º. Cabe ao escritório de projetos (DAS) o acompanhamento do cronograma do Projeto, bem como
sua validação.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
*Republicada por incorreção na publicação anterior

www.tce.es.gov.br
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Atos dos Relatores

RELATORES

Decisão Monocrática 00120/2019-2
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: 07193/2014-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama
Relator: Marco Antônio da Silva
Representante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: JAVAN DE OLIVEIRA SILVA
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação, interposta
pelo Ministério Público de Contas em face da Prefeitura
Municipal de Ibitirama, sob a responsabilidade dos Srs.
Javan de Oliveira Silva.
O Acórdão TC 389/2017-Primeira Câmara, condenou o
Sr. Javan de Oliveira Silva, em multa pecuniária individual no valor correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais).
Infere-se da informação 709 que o trânsito em julgado
consumou-se em 18/09/2017.
Verifica-se que a multa imputada foi inscrita em Dívida
Ativa (Certidão de Dívida Ativa n.º 3873/2018) pela Secretaria de Estado da Fazenda e posteriormente protestada extrajudicialmente pelaProcuradoria-Geral do Estado, conforme protocolo 1856.
O feito ficou sob a guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
cobrança do v. acórdão condenatório.
Pronuncia-se, então, o Parquet de Contas, por meio do
www.tce.es.gov.br

Parecer 394/2019-1 subscrito pelo Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, concluindo pelo arquivamento
dos autos sem baixa do débito/responsabilidade quanto ao Sr. Javan de Oliveira Silva, devolvendo-se os autos
à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou 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.
Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019
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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 Regimento Interno esta Egrégia Corte.

AMANDA LOYOLA GOULART, OAB/ES 24.474.

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.

Determino a publicação da presente Decisão no Diário
Oficial Eletrônico de Contas Santo a fim de cientificar a
Interessada, que deverá comparecer junto ao Núcleo de
Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia
desta Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos autos para cópia, na forma regimental.

Insta ressaltar, que a oportunidade para a parte apresentar novos documentos é na ocasião da sustentação oral,
em observância ao disposto no §2º do art. 322 e o caput
do art. 328 ambos do Regimento Interno do TCE, bem
como o art. 61 da Lei Orgânica desta Egrégia Corte de
Contas.

Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente
expediente ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do Processo TC 8971/2018-9, devolvendo-o ao local onde se encontrava.

Ante o exposto, tendo em vista que a documentação é
extemporânea e que o momento processual é inoportuno para juntada de novos documentos, deixo de receber
a presente documentação.

Em, 13 de fevereiro de 2019.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Determino a publicação da presente Decisão no Diário
Oficial de Contas do Estado do Espírito Santo a fim de
cientificar ao Interessado.

Decisão em Protocolo 00036/2019-1

Em, 14 de fevereiro de 2019.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

DECISÃO
Ante ao exposto, DECIDO:
Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno, sem baixa do débito/responsabilidade do Sr. Javan de Oliveira Silva.
Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
Vitória ES, 13 de fevereiro de 2019
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão em Protocolo 00034/2019-1
Protocolo(s): 02187/2019-1
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 14/02/2019 13:25
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Interessado(s): AMANDA LOYOLA GOULART
Trata o presente expediente de requerimento de cópia
do Processo TC 8971/2018-9 formulado pela advogada

Neste contexto, com fundamento no artigo 268 § 2º do
Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de cópia do processo em referência, cujas despesas deverão ser suportadas pela Interessada, na forma
do art. 268 do mesmo Diploma legal.

Protocolo(s): 01792/2019-5
Assunto: Resposta de citação/notificação/diligência/ofício

petição interposta pelo Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro referente ao TC 05093/2017-2, em resposta ao Termo de
Citação 02421/2017-2.
Através do Despacho 06185/2019-8, a Secretaria Geral
das Sessões – SGS, informou que o prazo para resposta
ao Termo de Citação 2421/2017 venceu em 06/09/2018.

Decisão Monocrática 00130/2019-6

Criação: 14/02/2019 16:03

Processo: 06014/2018-2

Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Interessado(s): PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO, PAULO
MARCIO LEITE RIBEIRO

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itapemirim

Trata o expediente de protocolizado no dia 07/02/2019
nesta Corte de Contas sob o número 01792/2019-5 de

Representante: Unidade Técnica do TCEES (SecexPrevidencia)

www.tce.es.gov.br

Relator: Domingos Augusto Taufner
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Terceiro interessado: ORLANDO BERGAMINI JUNIOR,
WILSON MARQUES PAZ
Responsável: LUCIANO DE PAIVA ALVES, THIAGO PECANHA LOPES
Diante das informações do Núcleo de Controle de Documentos – NCD através do Despacho 06569/2019-1
(doc. 77) e da Secretaria Geral das Sessões (doc. 78) de
que não consta no sistema documentação protocolizada referente aos Termos de Citação nº 1254/2018 e nº
1255/2018, em nome, respectivamente, do Sr. Luciano
de Paiva Alves e Sr. Thiago Peçanha Lopes.
Ante a ausência de atendimento aos Termos de Citação
nº 1254/2018 e nº 1255/2018, entendo que devem ter
sua revelia declarada.
Ante o exposto, a fim de dar prosseguimento regular ao
processo, DECIDO considerar REVÉIS o Sr. Luciano de
Paiva Alves e Sr. Thiago Peçanha Lopes, com fulcro no
artigo 361 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Após, encaminhem-se os autos para a Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal — SecexPrevidencia para dar prosseguimento ao feito.
Em, 15 de fevereiro de 2019.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão em Protocolo 00040/2019-7
Protocolo(s): 02058/2019-1
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 18/02/2019 14:37
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conse-

lheiro Domingos Augusto Taufner
Interessado(s): CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Trata o presente expediente protocolizado sob o nº
02058/1019-1 de petição interposta pela empresa CONCREMAT Engenharia S/A, através de seus advogados Flávio Cheim Jorge, OAB/ES 262-B, Amanda Loyola Goulart OAB/ES 24.474 e Mariana Fernandes Beliqui OAB/
ES 15.918.
Em síntese, através de chamamento do feito à ordem, os
interessados requerem que seja decretada a nulidade da
Decisão Monocrática 0067/2019-6, proferida nos autos
do Processo TC 7470/2013, que determinou a baixa do
referido processo à Secex Engenharia em diligência para escorreita instrução no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias. Pois bem.
Preceitua o art. 56, I da Lei Complementar nº 621 de
2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) bem como o
art. 288, VI do Regimento Interno deste Tribunal que:
Art. 288. O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe:
(...)
VI - 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.
Neste sentido, o art. 314 do RITCEES esclarece que
Art. 314. A instrução compreende o exame da matéria
pela unidade técnica competente, a realização de diligência, a efetivação de quaisquer dos instrumentos de
www.tce.es.gov.br

fiscalização previstos em lei ou neste Regimento, bem
como as demais providências necessárias à elucidação
dos fatos e à apuração de responsabilidades.
Desta maneira, observa-se que a Decisão Monocrática
0067/2019-6 encontra-se em consonância com o disposto na Lei Orgânica e no Regimento Interno desta Corte.
Ademais, dispõe o art. Art. 398 do Regimento Interno:
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:
I – converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II – determinar a realização de citação, notificação, diligência, inspeção ou auditoria;
III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
Desta forma, deixo de receber a documentação.
Por fim, determino a publicação da presente Decisão no
Diário Oficial de Contas a fim de cientificar ao Interessado.
Em, 18 de fevereiro de 2019.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão em Protocolo 00041/2019-1
Protocolo(s): 02055/2019-7
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 18/02/2019 16:44
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Interessado(s): TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTQuinta-feira, 21 de fevereiro de 2019

6

ATOS DOS RELATORES

TI, ARGEO REGINALDO LORENZONI FILHO, HILTON RUBENS FILHO, FERNANDO MARINS VIVACQUA
Trata o presente expediente protocolizado sob o nº
02055/1019-7 de petição interposta pelos interessados
Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti, Argeo Reginaldo Lorenzoni Filho, Hilton Rubens Filho e Fernando Marins Vivacqua, através de seus advogados Flávio Cheim Jorge,
OAB/ES 262-B, Amanda Loyola Goulart OAB/ES 24.474 e
Mariana Fernandes Beliqui OAB/ES 15.918.
Em síntese, através de chamamento do feito à ordem, os
interessados requerem que seja decretada a nulidade da
Decisão Monocrática 0067/2019-6, proferida nos autos
do Processo TC 7470/2013, que determinou a baixa do
referido processo à Secex Engenharia em diligência para escorreita instrução no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias. Pois bem.

como as demais providências necessárias à elucidação
dos fatos e à apuração de responsabilidades.Desta maneira, observa-se que a Decisão Monocrática 0067/20196 encontra-se em consonância com o disposto na Lei Orgânica e no Regimento Interno desta Corte.
Ademais, dispõe o art. Art. 398 do Regimento Interno:
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:
I – converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II – determinar a realização de citação, notificação, diligência, inspeção ou auditoria;
III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
Desta forma, deixo de receber a documentação.

Preceitua o art. 56, I da Lei Complementar nº 621 de
2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) bem como o
art. 288, VI do Regimento Interno deste Tribunal que:

Por fim, determino a publicação da presente Decisão no
Diário Oficial de Contas a fim de cientificar ao Interessado.

Art. 288. O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe:

Em, 18 de fevereiro de 2019.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

(...)
VI - 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.
Neste sentido, o art. 314 do RITCEES esclarece que
Art. 314. A instrução compreende o exame da matéria
pela unidade técnica competente, a realização de diligência, a efetivação de quaisquer dos instrumentos de
fiscalização previstos em lei ou neste Regimento, bem

DECISÃO MONOCRÁTICA 00124/2019-1
PROCESSO: 03226/2016-9
CLASSIFICAÇÃO: ATOS SUJEITOS A REGISTRO - APOSENTADORIA
UG: IPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE SERRA

Considerando a Instrução Técnica Preliminar 840/2018
do Núcleo de Controle Externo de Registro de Atos de
Pessoal – NRP, fls. 271/274, que pugnou pela devolução dos autos ao órgão de origem para que encaminhe
a este Tribunal o Processo relativo ao Edital de Concurso
Público nº 001/2003/SESA, juntamente com os demais
processos individuais de admissão decorrentes do referido concurso, nos termos da Instrução Normativa TC
38/2016, para análise nos termos regimentais.
Considerando a Manifestação do Ministério Público de
Contas 0005/2019-5, da lavra do Ilustre Procurador de
Contas, Dr. Luciano Vieira.
Considerando que as admissões de servidores efetivos
pelas Administrações Municipais e Estadual estão sujeitas a apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme expressa disposição inscrita no
Art. 71, IV da Constituição Estadual e Art. 1º, V da Lei nº
621/2012;
DECIDO, nos termos do artigo 63, inciso III da LC 621/12,
pela NOTIFICAÇÃO do Prefeito do município da Serra, para que, no prazo previsto no parágrafo único do
art. 34 da IN 38/2016 , com nova redação dada pela IN
045/2018 ( prazo: 30 de abril de 2019), encaminhe a este Tribunal de Contas o Processo relativo ao Edital de
Concurso n° 001/2003/SESA, bem como o processo individual da interessada, juntamente com os demais processos individuais de admissão, para instrução e apreciação, nos moldes preconizados na IN TC 38/2016, para
posterior apreciação dos presentes autos.

RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Acompanha esta Decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica Preliminar 840/2018 (fls. 271/274).

INTERESSADO: FABIANA SEEBERGER RANGEL

Ressalto que o não cumprimento da determinação no

www.tce.es.gov.br
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prazo fixado poderá implicar em aplicação de multa,
nos termos do art. 135, Inciso IV da Lei Complementar
621/2012.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
DECISÃO MONOCRÁTICA 00131/2019-1
PROCESSO: 13428/2015-6
CLASSIFICAÇÃO: ATOS SUJEITOS A REGISTRO - PENSÃO
UG: IPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE SERRA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
INTERESSADO: GABRIEL TEIXEIRA COZER, PEDRO TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE
FRANCO, RODRIGO DA SILVA COZER
Considerando a Manifestação do Ministério Público de
Contas 003/2019-6, fls. 359/360, que pugnou pela devolução dos autos ao órgão de origem para que encaminhe
a este Tribunal a decisão de registro do ato de admissão
da instituidora da pensão, ou inexistindo, envie o respectivo processo para a devida análise;
Considerando que, em pesquisa no sistema do etcees,
não foi localizado processo individual de admissão da interessada, nem o processo relativo ao Edital de Concurso
Público nº 001/2012, do município da Serra;
Considerando que as admissões de servidores efetivos
pelas Administrações Municipais e Estadual estão sujeitas a apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme expressa disposição inscrita no
Art. 71, IV da Constituição Estadual e Art. 1º, V da Lei nº

621/2012;

Criação: 18/02/2019 16:59

Considerando que Instrução Normativa TCEES Nº 38, de
8/11/2016, republicada no Diário Oficial Eletrônico em
9/11/2016, disciplina normas para a remessa de processos de pessoal para apreciação deste Tribunal;

Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner

DECIDO, nos termos do artigo 63, inciso III da LC 621/12,
pela NOTIFICAÇÃO do Prefeito do município da Serra, para que, no prazo previsto no parágrafo único do
art. 34 da IN 38/2016 , com nova redação dada pela IN
045/2018 ( prazo: 30 de abril de 2019), encaminhe a este Tribunal de Contas, o processo relativo ao Edital de
Concurso n° 001/2012, bem como o processo individual de admissão da instituidora do benefício de pensão,
juntamente com os demais processos individuais de admissão, para instrução e apreciação, nos moldes preconizados na IN TC 38/2016, para posterior apreciação dos
presentes autos.

Procurador(es): ALISON KAIZER GUERINI DE ARAUJO
(OAB: 20058-ES), SOLANGE FARIA MADEIRA PIANTAVIGNA (OAB:8599-ES), DANIELLA SILVA MACHADO (OAB:
16246-ES),

Acompanha esta Decisão, integrando-a, cópia da Manifestação do Ministério Público de Contas 003/2019-6.
Ressalto que o não cumprimento da determinação no
prazo fixado poderá implicar em aplicação de multa,
nos termos do art. 135, Inciso IV da Lei Complementar
621/2012.

Interessado(s): A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CHARLES RAMON SANGI (OAB: 20506-ES)
Trata o presente expediente protocolizado sob o nº
02068/2019-4 de petição interposta por A. MADEIRA
IND. E COMÉRCIO LTDA, através de sua advogada Solange Faria Madeira Piantavigna OAB/ES 8599.
Em síntese, através de chamamento do feito à ordem, os
interessados requerem que seja decretada a nulidade da
Decisão Monocrática 0067/2019-6, proferida nos autos
do Processo TC 7470/2013, que determinou a baixa do
referido processo à Secex Engenharia em diligência para escorreita instrução no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias. Pois bem.

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.

Preceitua o art. 56, I da Lei Complementar nº 621 de
2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) bem como o
art. 288, VI do Regimento Interno deste Tribunal que:

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto

Art. 288. O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe:

Decisão em Protocolo 00042/2019-6
Protocolo(s): 02068/2019-4
Assunto: Requerimento / Solicitação
www.tce.es.gov.br

(...)
VI - 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, estabeQuinta-feira, 21 de fevereiro de 2019
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lecendo prazo para o seu cumprimento.

Classificação: Embargos de Declaração

Neste sentido, o art. 314 do RITCEES esclarece que

UG: CMG - Câmara Municipal de Guarapari

Art. 314. A instrução compreende o exame da matéria
pela unidade técnica competente, a realização de diligência, a efetivação de quaisquer dos instrumentos de
fiscalização previstos em lei ou neste Regimento, bem
como as demais providências necessárias à elucidação
dos fatos e à apuração de responsabilidades.

Relator: Domingos Augusto Taufner

Desta maneira, observa-se que a Decisão Monocrática
0067/2019-6 encontra-se em consonância com o disposto na Lei Orgânica e no Regimento Interno desta Corte.
Ademais, dispõe o art. Art. 398 do Regimento Interno:
Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:
I – converter processo em tomada de contas especial ou
determinar a sua instauração;
II – determinar a realização de citação, notificação, diligência, inspeção ou auditoria;
III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero expediente.
Desta forma, deixo de receber a documentação.
Por fim, determino a publicação da presente Decisão no
Diário Oficial de Contas a fim de cientificar ao Interessado.
Em, 18 de fevereiro de 2019.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00144/2019-8
Processos: 01698/2019-5, 05814/2013-1, 03237/2013-2

Interessado: Cidadão, JOSE RAIMUNDO DANTAS, CARLOS EURICO PEREIRA DOS SANTOS, MARCO ANTONIO
NADER BORGES, CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA, LILIA
MARIA CARVALHO DOS SANTOS, CLAUDICEIA DE SOUZA
FRANCISCO, GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA, KELEN POMPERMAYER CAPISTRANO, RUTH RAMALHETE FERREIRA, PAULO VINICIUS MOREIRA RAPOSO DE
AGUIAR, CARLOS AILTON REIS SABADINI, RITA DE CASSIA
BUBACK, MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS,
THIAGO PIMENTA MOREIRA, SOTER FERNANDES LYRA,
INSTITUTO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO INTERSETORIAL IADI, NOVA FASE SERVICOS EM COMUNICACOES LTDA, JORNAL HORA AGHA EIRELI, A P GRIFES LTDA, MANOEL ALVES FERREIRA, FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI, WR COMUNICACAO LTDA
Recorrente: Ministério Público de Contas
Procuradores: João Alexandre de Vasconcellos, MUNIR
ABUD DE OLIVEIRA (OAB: 16634-ES), Gilberto Simões
Passos, WILLIANS FERNANDES SOUSA (OAB: 14608-ES),
ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES)
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC
1351/2018 – Segunda Câmara deste Tribunal nos autos do Processo TC 3237/2013, o qual julgou irregulares
as contas do Sr. José Raimundo Dantas, Sra. Lília Maria
Santos Venturini, Sr. Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar, e das empresas Manoel Alves Ferreira – ME (Jornal Primeira Página), Jornal Hora Aghá –ME, WR Comuniwww.tce.es.gov.br

cação Ltda, Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), Pública Administração Planejamento Ltda. ME, Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI,
condenando-lhes ao pagamento de multa individual e
ressarcimento solidário ao erário.
O acórdão supracitado também julgou regulares as contas do Sr. Carlos Eurico Pereira Santos, Sr. Sóter Fernandes Lyra da Fundação Educativa e Cultural de Guarapari, e expediu ainda recomendação à Câmara Municipal
de Guarapari.
Após a decisão ser proferida, o Ministério Público de
Contas, por intermédio do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, opôs Embargos de Declaração, pretendendo conferir efeitos modificativos ao julgado, sob
a alegação de que o Acórdão 1351/2018 – Segunda Câmara conteria contradição com relação ao item 3.5 da
Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017, e item 1.5 do
Acórdão, no que se refere ao “valor a ser ressarcido pela empresa Manoel Alves Ferreira –ME (Jornal Primeira
Página) em solidariedade com José Raimundo Dantas e
Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar”.
Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de
declaração, verifico que encontram respaldo no art. 167,
caput, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar
Estadual 621/2012).
Além disso, constato que o processo apresenta-se tempestivo e que o interessado possui legitimidade, estando, portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade.
Assim, CONHEÇO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E, ante ao preconiza o artigo 402, inciso III do Regimento
Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019
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Interno deste Tribunal, DECIDO:

tidão de fls. 236 dos autos.

NOTIFICAR a empresa Manoel Alves Ferreira - ME (Jornal Primeira Página), bem como o Sr. José Raimundo
Dantas e o Sr. Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar,
para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis
apresentem suas contrarrazões.

Os autos encontravam-se no Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da
execução do acórdão condenatório, conforme artigos
305, parágrafo único, e 463 do Regimento Interno.

Em, 19 de fevereiro de 2019.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00134/2019-4
Processo: TC 3502/2009-9
Assunto: Tomada de Contas Especial Instaurada
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vitória
Responsável: Ricardo da Silva Legora
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA – ACÓRDÃO TC 197/2012
- ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO /RESPONSABILIDADE – RETORNAR AO MPEC.
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada no âmbito da Prefeitura Municipal de Vitória, tendo em vista a inadequação da prestação de contas relativa ao instrumento de convênio n. º 002/2007,
firmado entre a PMV e as entidades Universidade para
Todos e Amigos Talmudes de Orientação Social – ATOS.
O Acórdão TC 197/2012 condenou o senhor Ricardo da
Silva Legora em ressarcimento ao erário no valor correspondente a 9.859,52 VRTE.
Salienta-se que o trânsito em julgado do Acórdão TC
197/2012 consumou-se em 03/09/2012, conforme cer-

A autoridade competente ajuizou a Ação de Execução
Fiscal (nº 5002788-98.2018.8.0024[2]) em face do responsável, cujo objeto constitui a cobrança do débito instituído pelo acórdão supracitado.
Assim, pronuncia-se o Ministério Público de Contas por
meio do Parecer 479/2019, pelo arquivamento do feito
sem baixa do débito/responsabilidade, com devolução
dos autos à Secretaria do Parquet para os devidos registros no sistema de cobrança do e-tcees.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Considerando a aprovação da Emenda Regimental TC nº
09/2017 que revogou o §4º do artigo 288 do Regimento Interno deste Tribunal e alterou a redação do seu §3º,
estabelecendo que o relator permanece vinculado ao
processo mesmo após o trânsito em julgado, bem como
a pela Decisão Plenária TC 027/2017, publicada no DOEL
– TCEES 10.01.2018 – Edição nº 1047, p. 02, a qual redistribuiu os processos com trânsito em julgado até a publicação da referida emenda regimental conforme o sorteio
de relatoria dos grupos de jurisdicionados para o biênio
2018/2019, delegando-se aos relatores competência para deliberação monocrática a respeito da matéria, cabe-me decidir nos presentes autos.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer
acima mencionado, no sentido de não haver razões para a continuidade do procedimento de monitoramento
www.tce.es.gov.br

e acompanhamento dos autos, encampamos o entendimento do Ministério Público de Contas a fim de que seja
determinado o arquivamento do feito sem a baixa do débito, nos termos do art. 330, IV do RITCEES.
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 Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Ressalta-se, 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/título executivo, hipótese que ensejará o desarquivamento do processo, nos termos do art. 331, II do RITCEES.
3 DISPOSITIVO
Isto posto, DECIDO:
1 Arquivar os presentes autos, com base no artigo 330,
inciso IV do Regimento Interno, sem baixa do débito/
responsabilidade do senhor Ricardo da Silva Legora, relativo ao ressarcimento a ele imposta pelo Acórdão TC
197/2012 ressaltando-se que o seu desarquivamento
poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito;
2 Devolver os autos à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme solicitado.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Conselheiro Relator

Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019
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PROCESSO TC: 06355/2018-1
U. G.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS-FMSSM
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
RESPONSÁVEIS: EDUARDO RIBEIRO MORAIS
MAIZA FRENANDES BOMFIM
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 00143/2019-3
Trata-se de Requerimento protocolizado nesta Corte de
Contas em 13/02/2019 (Protocolo 02210/2019-6), peça
67, procedente da Sra. Maíza Fernandes Bomfim, gestora
interina do FMSSM no período de 17/03 a 20/06/2017,
solicitando a prorrogação de prazo, para atendimento
nos termos da Decisão SEGEX 00698/2018-1 frente aos
achados indicados no RT 00366/2018-1.
Resumidamente, justifica a solicitante que para atendimento ao Termo de Citação 01274/2018-5 nos termos
da Decisão SEGEX 00698/2018-1, faz-se necessário realizar levantamento minucioso das informações prestadas
por parte dos responsáveis pelo Almoxarifado e Patrimônio do Fundo, requerendo mais empenho dos novos coordenadores, imperioso torna-se o pedido considerando
que não são mais os mesmos servidores do exercício de
2017, daí a necessidade do prazo solicitado.
Ante aos argumentos apresentados, solicita a Sra. responsável prorrogação do prazo para atendimento ao
proposto pela Decisão SEGEX 00698/2018-1, que decidiu pela citação dos responsáveis, 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, apresentem suas justifica-

tivas, bem como documentos que entenderem necessários, em razão dos achados da Instrução Técnica Inicial
00735/2018-7;
Considerando a complexidade das informações e documentos a serem analisados, e a pouca experiência dos
servidores designados para realizar o levantamento dos
dados a serem remetidos a esta Corte de Contas.
Considerando que pedido apresentado tempestivamente, demonstra interesse e compromisso por parte da
gestora em sanar as pendências em relação ao Fundo
Municipal De Saúde São Mateus-FMSSM.
Em análise ao petitório, levando em conta as considerações feitas pela olicitante, defiro a dilação do prazo, conforme solicitado, por mais 30 (trinta) dias.
Notifique-se a interessada do teor da presente decisão.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
PROCESSO: 5811/2013-8
PROTOCOLO: 02169/2019-1
ASSUNTO: Requerimento/ solicitação
ORIGEM: GAC - Rodrigo Coelho - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Coelho

em razão de mudança de endereço - Rua Piratininga, nº
33, Praia da Costa, Vila Velha-ES (fl. 6917), tendo sido
promovida a citação por edital (fl.8112) consoante determina o RITCEES e CPC.
A seção V, do capítulo I, do Título V, do RITCEES que compreende os artigos 265 a 269, foi concebida para regulamentar o direito de vista e de cópia das partes e interessados, que poderão exercê-los diretamente, ou, ainda, indiretamente, através de procurador devidamente
constituído.
Considerando que a peticionante figura como parte responsável nos presentes autos, defiro o pedido de cópia
nos termos regimentais, noutro giro, por razões operacionais, por ora, entendo inviável a digitalização dos presentes autos.
Esclareço, por fim, que os autos aguardam pauta para
julgamento, já tendo sido oportunizada defesa oral, concluindo a fase instrutória.
Em 14 de fevereiro de 2019.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator
DECM 127/2019

INTERESSADO (S): SUELI PASSONI TONINI

PROCESSO TC: 3972/1999

DECISÃO EM PROTOCOLO 00033/2019-7

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

Trata-se de pedido de cópia dos autos dos processos TC5811/2013, formulado pela Sra. Sueli Passoni Tonini, por
meio digital, alegando surpresa referente ao processo
em epígrafe que figura como responsável.

RECORRENTE: RENATO VIANA SOARES

Pois bem, compulsando os autos observo que O Termo
de Citação endereçado à mesma não pode ser entregue

deração interposto pelo Senhor Renato Viana Soa-

www.tce.es.gov.br

JURISDICIONADO: ALTO DO RIO NOVO
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsires, o qual foi dado integral provimento por esta CorQuinta-feira, 21 de fevereiro de 2019

11

ATOS DOS RELATORES

te de Contas, dando quitação as suas contas e imputando ao Sr. José Levindo Sobrinho a responsabilidade pelo débito, sendo condenado pelo Acórdão TC 165/1999, posteriormente reformado pelo Acórdão
TC – 307/2002, ao ressarcimento ao erário no valor
de 500 VRTE’s a título de multa pecuniária, e a quantia de 646,14 UFIR’s a título de ressarcimento.
O Processo teve seu trânsito em julgado em
12/02/2003, consoante se verifica da Certidão
3215/2018, de fls. 120.
Ao após, verificou-se que houve a inscrição em Dívida
Ativa – CDA 10518/2003 do débito do responsável em
04/12/2003, sendo quitada em 22/11/2010, conforme informação constante do Despacho 39619/2018.
Nos termos do artigo 305, parágrafo único c/c artigo
463 do Regimento Interno, os autos foram encaminhados os Ministério Público de Contas, lançando os
seguintes Termos de Verificação 00076/2018:
Visando aferir se há equivalência entre o montante
recolhido e o valor da multa imposta pelo Acórdão
TC- 307/2002 e constante da CDA 10518/2003, esta
Secretaria-Geral do Ministério Público de Contas procedeu o seguinte cálculo:
MULTA
1) Valor a ser recolhido ao Estado do Espírito Santo
Valor do débito em VRTE (CDA 10518/2003)...559,0000
2) Valor do recolhimento em VRTE
Valor do recolhimento em R$ ...1.122,13
Valor do VRTE em 22/11/2010...2,0074
Valor do recolhimento em VRTE...558,9967

3) Valor residual
Valor
a
ser
recolhido
10518/2003)...59,0000

em

VRTE

(CDA

Valor recolhido em VRTE...558,9967
Valor residual em VRTE...0,0033
Por todo o exposto, CERTIFICO que a quantia consignada pelo Sr. José Levindo Sobrinho, foi recolhida a
menor (0,0033 VRTE), de acordo com o valor constante da CDA 10518/2003.
O Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio
da lavra do ilustre Procurador Geral Luciano Vieira,
que, analisando os Termos de Verificação expedidos
pela Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, onde certificou o recolhimento a menor, correspondente a 0,0033 VRTE , do valor da multa aplicada
ao responsável, e considerando desprezível esse valor remanescente, pugna seja dada quitação ao responsável em relação à multa pecuniária, bem como
requer a devolução dos autos àquela Secretaria para
acompanhamento da execução do v. acórdão quanto
ao débito imputado.
Ao após, conforme se depreende da Decisão Monocrática 1379/2018, da lavra do Exmo. Conselheiro Rodrigo Chamoun, este manifestou-se nos seguintes termos:
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 ao senhor José Levindo Sobrinho, CPF sob o nº
www.tce.es.gov.br

095.058.737-00 e DETERMINO O ARQUIVAMENTO
do presente processo (TC 3972/1999), 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
Insta salientar que, em que pese a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Conselheiro acima exarada,
os autos referentes a este processo são de competência deste Gabinete, que ora se manifesta.
Dito isto, foram os autos posteriormente encaminhados novamente ao Ministério Público de Contas, que
através do Parecer 0392/2019 manifestou-se no seguinte sentido:
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 quanto ao débito de ressarcimento
aplicado, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES.
Vitória, 5 de fevereiro de 2019.
Pois bem.
Em que pese a manifestação exarada pelo lustre Parquet de Contas, considerando que foi cumprida pelo responsável a decisão proferida pelo Acórdão TC –
307/2002, tendo em vista que o recolhimento a menor se trata de valor insignificante, DECIDO pelo arquivamento do feito, conforme art. 330, inciso IV, do
RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade quanQuinta-feira, 21 de fevereiro de 2019
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to ao débito de ressarcimento aplicado, devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério
Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do E-TCEES
DETERMINO também que os autos retornem à Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, conforme
solicitado, e disposto no artigo 463 do RITCEES.
Vitória, 15 de fevereiro de 2019.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
¹ Art. 463. Cabe ao Ministério Público junto ao Tribunal o acompanhamento e o monitoramento da cobrança administrativa e judicial dos débitos e multas
impostos pelo Tribunal e velar supletivamente pelo
cumprimento das decisões, promovendo as diligências e atos necessários junto às autoridades competentes, para que a Fazenda Pública receba as importâncias atinentes às multas, alcance, restituição de
quantias e outras imposições legais, objeto de decisão do Tribunal.

DECM 135/2019
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça –
SEJUS, por força de determinação exarada nos autos
do Processo TC 9344/2017-9, da relatoria do Conselheiro Substituto Marco Antônio da Silva.
Conforme despacho da Secretaria Geral das Sessões, a despeito de essa Secretaria ter enviado ainda em 2018 o Ofício 04303/2018-3 ao então Secre-

tário de Estado de Justiça informando-lhe da prorrogação de prazo (com novo vencimento marcado para 4/3/2019) concedida por meio da Decisão Monocrática 01937/2018-3, nos autos do presente processo (TC 7823/2018-1), o atual Secretário da pasta enviou nova solicitação de prorrogação de prazo, protocolizada em 24/1/2019, sob o número 00905/20191.Tal protocolo foi movimentado para o gabinete do
Conselheiro Substituto Marco Antonio da Silva, relator do processo 09344/2017-9, no qual havia sido determinada a instauração da presente Tomada de Contas Especial, e, por meio do Despacho 04391/2019-5,
constante daqueles autos, aquele relator deferiu nova prorrogação de prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias.
Isso posto, DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges, em cumprimento ao artigo 63,
III, da Lei Complementar 621/2012, que seja procedida a:
NOTIFICAÇÃO do atual Secretário de Estado da Justiça, senhor Walace Tarcísio Pontes, que RATIFICO a
prorrogação de prazo deferida pelo Conselheiro Marco Antônio da Silva, devendo a mesma aplicar-se a estes autos – Processo TC 7823/2018-5, contando-se o
prazo a partir da publicação da decisão nos autos do
processo onde a mesma foi proferida - TC 9344/20179.
Vitória, 18 de fevereiro de 2019.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
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