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Atos dos Relatores

Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO

Decisão Monocrática 00154/2019-1

Responsável: DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS, PEDRO
JOSE DE ALMEIDA FIRME, ZELIA MARIA DE ALMEIDA SATHLER, LUIZ DE GONZAGA CALIL, GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES, LUIS FERNANDO MENDONCA ALVES, MARCO AURELIO GONCALVES RIBEIRO, FABIO JUNIOR BORLOTE, LUIZ CARLOS CASOTTI, MARCELO COIMBRA DE RESENDE, MARCELO GONCALVES DE FREITAS, OSEAS RIBEIRO DE
OLIVEIRA, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A,
SANTA BARBARA S/A, WALCIR GONCALVES DA SILVA, LEANDRO SCALA DA ROCHA, SIDNEY PEREIRA DAS NEVES

RELATORES

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

Processo: 06803/2013-5
Classificação: Tomada de Contas Especial Determinada
UG: PMC - Prefeitura Municipal de Castelo
Relator: Domingos Augusto Taufner
Interessado: PREFEITURA CASTELO
Responsável: JAIR FERRACO JUNIOR, LUIZ CARLOS PIASSI
Trata-se de requerimento, protocolizado sob o nº
2070/2019 pelo Sr. Luiz Carlos Piassi – Prefeito de Castelo, referente a Tomada de Contas Especial instaurada
através do Decreto nº 12.558/2013.
Considerando a informação apresentada pelo responsável, DEFIRO a solicitação, concedendo-lhe 120 (cento e
vinte) dias, para o envio da conclusão da Tomada de Contas Especial, contados a partir da data de publicação desta decisão.
Notifique-se o interessado do teor da presente Decisão.
Em, 20 de fevereiro de 2019.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 00153/2019-7
Processo: 05475/2013-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
UG: TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Relator: Domingos Augusto Taufner
www.tce.es.gov.br

Procuradores: CARLA SILVA CURTO MARQUES (OAB:
17834-ES), DANIELA SOARES VIEIRA (OAB: 80825-MG), LUCIAN QUINTAES CARDOSO (OAB: 24803-ES), CAMILLA DE
PAULA CAMILO (OAB: 23500-ES), CAROLINE GUERINI NOVAES (CPF: 120.770.197-19), LUDMILLA DE MATTOS COUTINHO (CPF: 129.775.927-33), HENRIQUE IGNATOWSKI
PERIM (OAB: 21474-ES), VITOR SEABRA SEIXAS PINTO
(OAB: 16056-ES), FELIPE NASCIMENTO BERNABE (OAB:
14776-ES), JOAO PEREIRA GOMES NETTO (OAB: 13411ES), AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474-ES), CHEIM
JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
(CNPJ: 03.444.489/0001-89), CHRISTINA CORDEIRO DOS
SANTOS (OAB: 12142-ES), ERILDO PEDRINI NETTO (CPF:
149.603.377-96), EVALDO RIBEIRO DE CASTRO
(CPF: 129.613.557-88), FLAVIO CHEIM JORGE (OAB: 262BES), GABRIEL FERREIRA ZOCCA (OAB: 6516E-ES), GIOVANI
PAPI DE ABREU (CPF: 148.632.957-82), LUAN FERNANDES
RODRIGUES (CPF: 147.585.367-08), MARCELO ABELHA
RODRIGUES (OAB: 7029-ES), MARIANA FERNANDES BELIQUI (OAB: 15918-ES), MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES
(OAB: 14007-ES), THAIS DE OLIVEIRA NASCIMENTO (CPF:
135.955.697-41)
Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019
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Diante das informações do Núcleo de Controle de Documentos – NCD através do Despacho 7898/2019-6 (doc.
447) e da Secretaria Geral das Sessões (doc. 448) de que
não consta no sistema documentação protocolizada referente aos Termos de Citação nº 1053/2018, nº 1055/2018
e nº 1056/2018, em nome, respectivamente, da Sra. Zélia
Maria de Almeida Sathler, Sr. Leandro Scala da Rocha e Sr.
Luiz Carlos Casotti.
Ante a ausência de atendimento aos Termos de Citação nº
1053/2018, nº 1055/2018 e nº 1056/2018, entendo que
devem ter sua revelia declarada.
Ante o exposto, a fim de dar prosseguimento regular ao
processo, DECIDO considerar REVÉIS a Sra. Zélia Maria de
Almeida Sathler, o Sr. Leandro Scala da Rocha e o Sr. Luiz
Carlos Casotti., com fulcro no artigo 361 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Após, encaminhem-se os autos para a Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente – SecexEngenharia para dar prosseguimento ao feito.
Em, 20 de fevereiro de 2019.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão em Protocolo 00049/2019-8
Protocolo(s): 02755/2019-6
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 22/02/2019 18:57
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Interessado(s): CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA
S/A

ES), CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS
ASSOCIADOS (CNPJ: 03.444.489/0001-89), MARIANA FERNANDES BELIQUI (OAB: 15918-ES), LUAN FERNANDES RODRIGUES (CPF:147.585.367-08), EVALDO RIBEIRO DE CASTRO (CPF: 129.613.557-88), ERILDO PEDRINI
NETTO (CPF: 149.603.377-96), THAIS DE OLIVEIRA NASCIMENTO (CPF: 135.955.697-41), GIOVANI PAPI DE ABREU
(CPF: 148.632.957-82), GABRIEL FERREIRA ZOCCA (OAB:
6516E-ES)
Trata o presente expediente de requerimento de vista dos
autos do Processo TC 5476/2013-1, formulado por CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, por intermédio de sua advogada CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS,
OAB/ES 12.142.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de
vista para eventuais cópias do Processo TC 5476/2013-1,
cujas despesas deverão ser suportadas pelo Interessado,
na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.

DECISÃO MONOCRÁTICA 00174/2019-9
PROCESSO: 00327/2017-9
CLASSIFICAÇÃO: ATOS SUJEITOS A REGISTRO - APOSENTADORIA
UG: IPVV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
INTERESSADO: MARGARETE DADALTO PESCA
Considerando que a Instrução Técnica Preliminar nº
00829/2018-4 do Núcleo de Controle Externo de Registro
de Atos de Pessoal (fls. 54/58) opina pelo sobrestamento,
na origem, da apreciação da aposentadoria especial de magistério requerida pela servidora Margarete Dadalto Pesca,
devendo retornar após a apreciação do processo de admissão da servidora, sem a qual fica prejudicada a análise da
concessão de benefício previdenciário;
Considerando que o Ministério Público de Contas acolheu o
encaminhamento proposto pela área técnica;

Determino a publicação da presente Decisão no Diário Oficial de Contas a fim de cientificar o Interessado, 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.

Considerando que a Sra. Margarete Dadalto Pesca foi admitida no município de Vila Velha em 1/2/2006 (Portaria nº
32/2006), por meio do concurso Público Municipal – Edital
SEMED/PMVV nº 001/2003 para ocupar o cargo efetivo de
Professor I- Séries Iniciais, conforme informações às folhas
22 e 42/45 dos autos;

Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente
expediente ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do Processo TC 5476/2013-1, devolvendo-o
ao local onde se encontrava.

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;

Em, 22 de fevereiro de 2019.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

Procurador(es): AMANDA LOYOLA GOULART (OAB: 24474www.tce.es.gov.br

Considerando que em consulta ao sistema de controle processual deste Tribunal de Contas (e-TCEES), verificou a área
técnica que o supracitado Edital de Concurso nº 001/2003
Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019

3

ATOS DOS RELATORES

já foi objeto de análise, constando do processo TC nº
5874/2004 (processo principal); e que “as admissões oriundas do referido concurso já receberam o competente Registro por este Tribunal de Contas”;
Considerando, contudo, ainda em consulta ao sistema de
controle processual deste Tribunal, que há processos individuais de admissão não encaminhados para fins de registro; como tal, processos admissionais de servidoras também nomeadas pela Portaria 32/2006 (fl. 42) no cargo de
Professor I - Séries Iniciais: Ana Cláudia Godinho de Souza
Cavatt, Ângela Maria Miranda dos Santos Silva, Cicera Oliveira Rodrigues da Conceição; Cybele Barbosa Brahim, Ellen
Gama de Souza, Margarete Dadalto Pesca, dentre outras;
Considerando tratar-se de Concurso Público analisado sobre a vigência da Resolução TCEES nº 186/2003, deverá o
encaminhamento dos processos de admissão requeridos
ser efetuado por meio físico, conforme disciplina a referida norma;
DETERMINO, nos termos do artigo 63, inciso III da LC
621/12, a NOTIFICAÇÃO da Secretaria de Administração do
município de Vila Velha, na pessoa de seu responsável, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal de Contas:
1 – O processo admissional da Sra. Margarete Dadalto
Pesca para procedermos a apreciação da regularidade de
sua admissão, juntamente com o processo principal TC nº
5874/2004 ( Edital 001/2003 - processo esse encaminhado
à Prefeitura em 09/10/2018), para posterior apreciação dos
presentes autos que tratam da concessão de aposentadoria da interessada – aposentadoria especial de magistério).
2 – E, se for o caso, os processos admissionais individuais de
todos os servidores que tenham sido nomeados em razão
do Concurso Público – Edital Nº 001/2003, juntamente com

o acervo funcional, ainda não submetidos a apreciação desta Corte de Contas para fins de registro;
Acompanha esta Decisão, integrando-a, cópia da Instrução
Técnica Preliminar nº 829/2018 elaborada pelo Núcleo de
Controle Externo de Registro de Atos de Pessoal.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto

DECISÃO MONOCRÁTICA 00172/2019-1
PROCESSO: 12825/2015-1
CLASSIFICAÇÃO: ATOS SUJEITOS A REGISTRO - APOSENTADORIA
UG: IPG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI - ES
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
INTERESSADO: SONIA ANTONIA PEREIRA
Considerando que a Instrução Técnica Preliminar nº
00800/2018-6 do Núcleo de Controle Externo de Registro
de Atos de Pessoal (fls. 73/75) opina pelo sobrestamento
da apreciação da aposentadoria por invalidez requerida pela servidora Sônia Antônia Pereira, em razão da ausência de
registro da admissão da servidora, sem a qual fica prejudicada a análise da concessão de benefício previdenciário;

Gestão Municipal – Função de Cozinheiro, homologado pelo Decreto nº 419/2009 conforme informações à folha 31
dos autos;
Considerando que consta nos presentes autos cópia do Ofício do Instituto de Previdência Nº 148/2015, fls. 55, encaminhado à Secretária Municipal da Gerencia e Gestão de
Recursos Humanos, com solicitação de providências quanto à remessa ao Tribunal do processo que trata de admissão da servidora Sônia Antônia Pereira, sem atendimento
por parte do executivo municipal;
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;
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;
DETERMINO, nos termos do artigo 63, inciso III da LC
621/12, a NOTIFICAÇÃO do Prefeito Municipal de Guarapari, Sr. Edson Magalhães para que, no prazo no 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:

Considerando a manifestação do Ministério Público de Contas 00363/2018-8, da lavra do ilustre Procurador de Contas,
dr. Luciano Vieira;

1 - O Processo Principal relativo ao Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal de Guarapari - Edital nº
001/2009.

Considerando que a Sra. Sônia Antônia Pereira foi admitida no município de Guarapari em 23/2/2010 (Decreto nº
158/2010), por meio do concurso Público Municipal – Edital nº 001/2009 para ocupar o cargo efetivo de Agente de

2 - Os processos admissionais individuais de todos os servidores que tenham sido nomeados em razão do Concurso Público – Edital Nº 001/2009, juntamente com o acervo
funcional, em especial, o processo admissional da Sra. Sô-

www.tce.es.gov.br
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nia Antônia Pereira observando a IN 38/2016 e alterações,
disponíveis no site deste Tribunal – Legislação - Atos Normativos.

tame e, em sede de cognição exauriente, o provimento da
Representação, com o saneamento da irregularidade posta.

Acompanha esta Decisão, integrando-a, cópia da Instrução
Técnica Preliminar nº 800/20018 elaborada pelo Núcleo de
Controle Externo de Registro de Atos de Pessoal.

Diante dos fundamentos que alicerçam a Representação,
considero imperiosa a requisição de informações com vistas a subsidiar a completa formação do juízo cognitivo sumário acerca das questões impugnadas;

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro Substituto
PROCESSO - 2205/2019
CLASSIFICAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - S. SOUZA ALMEIDA SOM & ILUMINAÇÃO LTDA
UNIDADE GESTORA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 00157/2019-5
Cuidam os autos de Representação, ajuizada nesta Corte
de Contas pela empresa S. Souza Almeida Som & Iluminação Ltda, em face da Prefeitura Municipal de Marataízes,
suscitando possíveis irregularidades no Edital que deflagrou o processo licitatório Pregão Presencial n° 009/2019,
cujo o objeto é a “o registro de preços para contratação de
empresa especializada em locação de sistema de sonorização, iluminação, filmagem e transmissão”.
Em apertada síntese, o representante alega que o edital
em comento faz exigência ilegal de Certidão de Registro
no CRA-ES (Conselho Regional de Administração) quando a
empresa licitante apresenta o referido registro no CREA-RJ
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).
Embasado no apontamento da ilegalidade no procedimento licitatório, pleiteia, cautelarmente, a suspensão do cer-

Assim, considerando que compete ao Tribunal de Contas,
diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências
para o fiel cumprimento da lei, bem como a sustação de
ato impugnado, nos termos do art. 71, incisos X e XI, da
Constituição do Estado do Espírito Santo, combinado com
o art. 1º, incisos XV, artigos 124 e 125 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
Considerando, por fim, a imprescindibilidade do fornecimento de esclarecimentos preliminares por parte dos representados, visando subsidiar a análise do pedido de concessão de medida cautelar por este Tribunal, DETERMINO, com base no art. 125, §3º da Lei Complementar nº
621/2012, c/c o art. 307, §1º do RITCEES – Res. 261/2013,
a NOTIFICAÇÃO do Sr. Robertino Batista da Silva (Prefeito
Municipal) e do Sr. George Macedo da Silva (Pregoeiro) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem quanto
a Representação interposta, inclusive juntando cópia integral do processo administrativo referente ao procedimento licitatório em questão, devendo, para tanto, ser extraída cópia da peça inicial para ser encaminhada juntamente
com o Termo de Notificação.
Seja dada ciência à Representante da presente decisão,
nos termos do art. 307, §7º, da Resolução TC-261/2013.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

www.tce.es.gov.br

PROCESSO TC: 03909/2018-1
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO
GUANDU
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL: JOSÉ DE BARROS NETO
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 00180/2019-4
Trata-se de Requerimento protocolizado nesta Corte de
Contas em 26/02/2019 (Protocolo 02923/2019-1), peça
67, procedente da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, através do qual o Gestor, solicita a prorrogação de
prazo, para atendimento ao solicitado nos termos da Decisão SEGEX 00046/2019-4 frente aos achados apontados no RT 00026/2019-7.
Em síntese o gestor embasa seu pedido alegando que
diante da complexidade para apuração dos registros
contábeis, financeiros e operacionais a serem levantados, foi necessária a intervenção da Empresa responsável pelo Sistema de Contabilidade usado por esse Município – E&L, no intuito de elaborar as referidas peças
contábeis nos termos da Decisão SEGEX 00046/2019-4.
Frente ao exposto, requer o responsável prorrogação do
prazo para atendimento ao proposto pela Decisão SEGEX
00046/2019-4, que decidiu pela citação do responsável,
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 as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da
Instrução Técnica Inicial 00048/2019-3;
Considerando a complexidade e o grande volume de informações e documentos a serem analisados, que deQuinta-feira, 28 de fevereiro de 2019
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mandam tempo e exigem dedicação frente a análise por
parte da área técnica do município, fatos que podem
ocasionar prejuízos as demandas diárias da prefeitura.
Considerando que pedido apresentado, demonstra interesse e compromisso por parte do gestor em sanar as
pendências em relação ao município.
Em análise ao petitório, levando em conta as considerações feitas pelo requerente, defiro a dilação do prazo,
conforme solicitado, por mais 30 (trinta) dias.
Notifique-se ao interessado do teor da presente decisão.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
PROCESSO 9071/2018
CLASSIFICAÇÃO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DETERMINADA
INTERESSADO CLAUDIA LAURETH FAQUINOTE

Por meio do referido Acórdão determinou-se a instauração da TCE para que no prazo de 90 dias o responsável enviasse a conclusão dos trabalhos, confor-

UG: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – CBMES

me a Instrução de Serviço N°0536-P, do IASES, de 10

CLASSIFICAÇÃO: FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO

de outubro de 2018, acostado aos autos por meio da

REPRESENTANTE: SECONT – SECRETARIA DE ESTADO DE
CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Peça Complementar 19960/2018-8. A Secretaria-Geral das Sessões por meio do Despacho 07956/20195 informou que o encerramento do prazo se deu em
15/02/2019.

apresentado pelo interessado, tendo em vista que a

Cuidam os autos de Representação, figurando como Representante a Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, em face do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo – CBMES, em decorrência do ACÓRDÃO TC-1318/2017 – PLENÁRIO, prolatado nos autos do
processo TC-8699/2015, que cuida de Fiscalização – Inspeção – na Secretaria de Estado da Saúde, destinada a
averiguar a ocorrência de despesas realizadas sem prévio empenho no curso do exercício de 2014.

Petição Intercorrente 00186/2019-1 foi juntada aos
presentes autos em 19/02/2019 e a protocolização
da petição intercorrente data de 19/02/2019;

dias, conforme o requerido pelo Sr. Fábio Modesto

SOCIEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES

de Amorim Filho, Diretor Presidente do IASES. To-

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 00181/2019-1

davia, NOTIFICO o mesmo para que no prazo de 30

Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial, em

(trinta) dias, encaminhe a esta Corte de Contas a To-

atendimento à determinação do item 1.1 do Acór-

mada de Contas Especial, sob pena de multa.

contas, exercício de 2015, do Termo de Parceria nº
002/2011, firmado entre o Instituto de Atendimento
Socioeducativo do Estado do Espírito Santo (IASES) e

MARCOS PAULO PUGNAL DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 00182/2019-3

UNIDADE GESTORA INSTITUTO DE ATENDIMENTO

sáveis e quantificar o dano diante da reprovação das

ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA

Considerando a intempestividade do requerimento

INDEFIRO a dilação do prazo, por mais 90 (vinte)

o objetivo de apurar os fatos, identificar os respon-

RESPONSÁVEIS: CARLOS MARCELO D`ISEP COSTA

EDMAR CAMATA

FÁBIO MODESTO DE AMORIM FILHO

dão 00553/2018-1 (Processo TC-3093/2018-1), com

PROCESSO TC: 4385/2018-7

À Secretaria Geral das Sessões para as providências
necessárias.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro Relator

o Movimento Paz Espírito Santo.
www.tce.es.gov.br

Compulsados os autos verifica-se a Manifestação Técnica 01419/2018-1 (peça 280), elaborada pela SecexSES – Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança Pública, sugerindo a notificação do Secretário de Controle e Transparência, , a fim de que se manifeste, no prazo de 30 dias, acerca do resultado obtidos
dos processos abertos no âmbito do CBMES que apuraram as supostas irregularidades, sob os auspícios do Decreto Estadual nº 3.755-R/2015, depreendendo então
a DECM 01864/2018-8, peça 282, Termo de notificação
01378/2018-6, peça 283.
Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019
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Em reposta vieram aos autos vieram aos autos Protocolo TC nº 01233/2018-6, peça 286, e Resposta de Comunicação 00007/2019-4, peça 287, ato continuo remetidas a SecexSES que diante da avaliação da documentação, quando ainda restaram muitos questionamentos e
esclarecimentos, sugeriu a seguinte proposta de encaminhamento:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando o teor do Decreto Estadual nº 3.755R/2015, que, em seu artigo 10, §1º teria previsto que a
SECONT seria o órgão competente para coordenar esse
levantamento e orientar os gestores na adoção das providências com vista à apuração dos valores e a indicação
dos responsáveis por meio de sindicância, em face da realização de despesas sem prévio empenho no exercício
de 2014, sugerimos:
3.1 Seja determinado ao Secretário de Estado de Controle e Transparência, Sr. Edmar Camata, ou ao seu sucessor legal, que estabeleça uma coordenação padronizada
dos processos disciplinares e/ou sindicâncias, que apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho
ocorridas no órgão fiscalizado neste processo, a fim permitir uma definição das consequências dessas irregularidades, bem como a identificação de seus responsáveis;
3.2. Após conclusão dos procedimentos administrativos
de apuração de responsabilidade, que o Secretário de
Estado de Controle e Transparência, Sr. Edmar Camata,
ou ao seu sucessor legal, encaminhe o resultado dos trabalhos a este Tribunal, com a conclusão do processo e as
medidas adotadas pela Administração Estadual no caso
específico do órgão fiscalizado neste processo, no prazo
de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa, nos termos do
art. 389, inciso IV do RITCEES (Res. TC 261/2013).

Considerando que nos processos TC-4876/2018,
4453/2018, 4450/2018, 4732/2018, 4620/2018 entre
outros, também originários em decorrência do ACÓRDÃO TC-1318/2017 – PLENÁRIO (TC-8699/2015), a área
técnica, fundamentando-se no Decreto Estadual 3755R/2015, que conferiu à SECONT competência para organização dos trabalhos relacionados ao levantamento dos
valores e dos responsáveis pela realização de despesas
sem prévio empenho no exercício de 2014, considerando que o Parquet de Contas anuiu, concedendo o prazo
de 90 (noventa) dias para encaminhamento a este Tribunal dos trabalhos em questão.
Considerando a complexidade do caso em questão e do
volume de ações e documentos que precisam ser produzidos e juntados, entendendo que o prazo de 90 (noventa) dias, seja razoável e proporcional, evitando, assim, o
advento de pedidos de prorrogação.
Sendo assim, acolhendo a proposição da área técnica MT
00322/2019-7, divergindo apenas quanto ao prazo, DECIDO:
1 - Seja determinado ao Secretário de Estado de Controle e Transparência, Sr. Edmar Camata, ou ao seu sucessor legal, que estabeleça uma coordenação padronizada
dos processos disciplinares e/ou sindicâncias, que apuram as irregularidades de despesa sem prévio empenho
ocorridas no órgão fiscalizado neste processo, a fim permitir uma definição das consequências dessas irregularidades, bem como a identificação de seus responsáveis;
2 - Após conclusão dos procedimentos administrativos
de apuração de responsabilidade, que o Secretário de
Estado de Controle e Transparência, Sr. Edmar Camata,
ou ao seu sucessor legal, encaminhe o resultado dos trabalhos a este Tribunal, com a conclusão do processo e as
www.tce.es.gov.br

medidas adotadas pela Administração Estadual no caso
específico do órgão fiscalizado neste processo, no prazo
de 90 (noventa) dias, sob pena de multa, nos termos do
art. 389, inciso IV do RITCEES (Res. TC 261/2013).
Após, retorne os autos a SecexSES para dar continuidade
na instrução processual.
RODRIGO COELHO DO CARMO
Relator
DECM 184/2019
PROCESSO TC: 9806/2018
JURISDICIONADO: Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS
ASSUNTO: Fiscalização - Inspeção
INTERESSSADO: Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS
CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação de prazo realizada pela SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS, subscrita pelo Secretário de Estado de Justiça, Sr. Luiz Carlos de
Carvalho Cruz, nos autos do processo em epígrafe, acompanhada das devidas justificativas que a fundamentam, DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
em cumprimento ao artigo 63, inciso III, da Lei Complementar n.º 621/2012, de modo excepcional, prorrogar o prazo
da notificação por mais 30 (trinta) dias, contados da publicação desta decisão, de modo que apresentem as respectivas
informações atualizadas sobre as glosas e ressarcimentos já
executados de forma definitiva, em relação aos contratos
firmados com o Instituto Brasileiro Santa Catarina - IBRASC
e com o Instituto Nacional de Administração Prisional - INAP.
Vitória, 27 de fevereiro de 2019
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019
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DECM 185/2019
PROCESSO TC: 1484/2019
ASSUNTO: Fiscalização - Representação
JURISDICIONADO: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça
RESPONSÁVEIS: LUIZ CARLOS DE CARVALHO CRUZ
Cuidam os autos de representação encaminhada pela
empresa EVOLUÇÃO COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI-ME, questionando aspectos do Edital de Pregão Eletrônico 001/2019, da Secretaria de Estado da Justiça,
cujo objeto é a contratação de empresa para prestação
de serviço de nutrição e alimentação preparada para os
presos da PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA III
(PEVV III), pelo prazo de 36 meses.
Observado o rito previsto na seção VII do Regimento Interno, foram os autos à Área Técnica que, acerca dos requisitos de admissibilidade da representação, manifestou-se (Manifestação Técnica 881/2019-8) nos seguintes
termos
Da análise da exordial verifica-se ser peça redigida com
clareza (inciso I), contendo informações sobre o fato, a
autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção
(II). Ademais, também foi juntado aos autos pela autoridade pública, após notificação do eminente Relator, cópia do processo que deu origem ao certame, possibilitando-se, diante disso, a análise a que compete a esta
Corte.
Entretanto, não resta cumprido o disposto no art. 177,
inciso V, já que não há nos autos qualquer comprovação no sentido de que o signatário da representação tem
habilitação para representar a empresa EVOLUÇÃO COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI-ME.

Diante de todo o exposto, sem prejuízo da análise quanto à medida cautelar requerida, somos pela necessidade
de que a representante seja notificada a fim de que comprove que o signatário da exordial tem poderes para representá-la.(g.n.)
Quanto aos requisitos de admissibilidade de representação seguem as normas relativas à denúncia, conforme o
art. 99, parágrafo 2° da LC n° 621/2012, verbis:
“§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.”
Ocorre que os requisitos de admissibilidade da denúncia
e, por conseguinte da representação, estão dispostos no
art. 94 do referido diploma legal, que em seu parágrafo 1º determina que o não conhecimento da denúncia
quando não observados os requisitos de admissibilidade
previstos naquele artigo.
Ante o exposto, DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges, NOTIFICAR a empresa EVOLUÇÃO
COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI-ME para que que, no
prazo de 05 (cinco) dias, promova a juntada aos autos de
comprovação de que o signatário da exordial, têm habilitação para representá-la, sob pena de não conhecimento desta representação, nos termos do art. 94 c/c
art. 99, § 2º da Lei Orgânica do TCEES (Lei Complementar 621/2012)
Vitória, 27 de fevereiro de 2019.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

DECM 186/2019
PROCESSO TC: 01485/2019
www.tce.es.gov.br

ASSUNTO: Fiscalização - Representação
JURISDICIONADO: SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça
RESPONSÁVEIS: LUIZ CARLOS DE CARVALHO CRUZ
Cuidam os autos de representação encaminhada pela
empresa EVOLUÇÃO COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI-ME, questionando aspectos do Edital de Pregão Eletrônico 002/2019, da Secretaria de Estado da Justiça,
cujo objeto é a contratação de empresa para prestação
de serviço de nutrição e alimentação preparada para os
presos da PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA V
(PEVV V), pelo prazo de 36 meses.
Observado o rito previsto na seção VII do Regimento Interno, foram os autos à Área Técnica que, acerca dos requisitos de admissibilidade da representação, manifestou-se (Manifestação Técnica 883/2019-7) nos seguintes
termos
Da análise da exordial verifica-se ser peça redigida com
clareza (inciso I), contendo informações sobre o fato, a
autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção
(II). Ademais, também foi juntado aos autos pela autoridade pública, após notificação do eminente Relator, cópia do processo que deu origem ao certame, possibilitando-se, diante disso, a análise a que compete a esta
Corte.
Entretanto, não resta cumprido o disposto no art. 177,
inciso V, já que não há nos autos qualquer comprovação no sentido de que o signatário da representação tem
habilitação para representar a empresa EVOLUÇÃO COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI-ME.
Diante de todo o exposto, sem prejuízo da análise quanto à medida cautelar requerida, somos pela necessidade
de que a representante seja notificada a fim de que comQuinta-feira, 28 de fevereiro de 2019
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prove que o signatário da exordial tem poderes para representá-la.(g.n.)
Quanto aos requisitos de admissibilidade de representação seguem as normas relativas à denúncia, conforme o
art. 99, parágrafo 2° da LC n° 621/2012, verbis:
“§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.”
Ocorre que os requisitos de admissibilidade da denúncia
e, por conseguinte da representação, estão dispostos no
art. 94 do referido diploma legal, que em seu parágrafo 1º determina que o não conhecimento da denúncia
quando não observados os requisitos de admissibilidade
previstos naquele artigo.
Ante o exposto, DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges, NOTIFICAR a empresa EVOLUÇÃO
COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI-ME para que que, no
prazo de 05 (cinco) dias, promova a juntada aos autos de
comprovação de que o signatário da exordial, têm habilitação para representá-la, sob pena de não conhecimento desta representação, nos termos do art. 94 c/c
art. 99, § 2º da Lei Orgânica do TCEES (Lei Complementar 621/2012)
Vitória, 27 de fevereiro de 2019.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

www.tce.es.gov.br
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