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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 248-P, DE 2 DE AGOSTO DE 2019.
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões
plenárias, observando e fazendo cumprir as normas
legais e regimentais; dar posse aos Conselheiros,
Auditores, Procuradores do Ministério Público junto
ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras
competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção,
demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro
de pessoal do Tribunal. Além de conceder licença,
férias e outros afastamentos aos Conselheiros,
Auditores e Procuradores do Ministério Público
junto ao Tribunal;
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.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
13, Inciso IV, da Lei Complementar 621, de 8/3/2012,
RESOLVE:
designar a servidora ANA CLAUDIA ARRUDA DA SILVEIRA GOZZOLI, matrícula nº 202.869, para exercer o cargo em
comissão de Secretária-Geral do Ministério Público de Contas, substituindo a servidora KARLA NICCO DE FREITAS,
matrícula nº 203.429, afastada do cargo por motivo de férias, no período de 5/8/2019 a 19/8/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 14465/2019-1
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Excelen�ssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo
TC nº 14465/2019-1 RATIFICOU a contratação da entidade Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração, referente participação dos servidores desta Corte de Contas, em evento externo intitulado: “XLIII
Encontro da ANPAD 2019”, a ser realizado no período de 02 e 05 de outubro do corrente ano, São Paulo/SP, no valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, inciso II c/c o art.13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93.
Vitória, 06 de agosto de 2019.
CONSELHEIRO SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Telefone: (27) 3334-7706

Presidente

gabinete@tce.es.gov.br

www.tce.es.gov.br
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RELATORES

Atos dos Relatores
Decisão em Protocolo 00279/2019-4

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.

Protocolo(s): 11070/2019-1
Assunto: Requerimento / Solicitação
Descrição complementar: Digitalização e cópia
Criação: 02/08/2019 17:02
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado(s): JOAO LUIZ BRAGA SOARES FILHO
Ref. Processo TC 7260/2018-1
Trata-se do protocolo 11095/2019-1, interposto
pelo senhor Gildázio José Dalla Bernardina Júnior,
que figura como parte no processo TC 7260/2018-1,
referente à Tomada de Contas Especial instaurada na
Prefeitura do Município de Venda Nova do Imigrante
por determinação desta Corte.
Por meio deste expediente, o requerente pretende a
juntada de documentos oriundos de procedimento
investigativo realizado no âmbito do Ministério
Público Estadual aos autos do processo em epígrafe,
de modo a comprovar a regularidade de atos por ele
praticados e que seriam objeto de apreciação no bojo
da referida Tomada de Contas.
Ocorre que, na etapa processual em que se encontra o
processo TC 7260/2018-1, atualmente com instrução
iniciada pela Secretaria de Controle Externo de Saúde
e Assistência Social (SecexSAS), não há previsão legal
nem regulamentar de nova etapa para juntada de
documentos pela parte, direito que já foi oportunizado
www.tce.es.gov.br

e exercido pelo requerente nos referidos autos,
conforme atestam a Defesa/Justificativa 00812/20197 e o Despacho 36807/201-1 (peças 129 e 144, ambas
do TC 7260/2018-1).
No entanto, cabe registrar que o art. 61 da Lei
Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012
(Lei Orgânica do TCEES) e o art. 328, da Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno
do TCEES), oportunizam às partes a apresentação de
novos documentos por ocasião da sustentação oral:
Lei Complementar Estadual 621/2012 (alterada pela
LC 902, de 8 de janeiro de 2019)
Art. 61. A fase de apreciação ou de julgamento
observará as normas previstas para cada espécie de
procedimento submetido ao Tribunal, na forma desta
Lei Complementar e do Regimento Interno.
§ 1º As partes poderão produzir sustentação oral,
desde que requerida previamente, sendo permitida a
juntada de documentos novos.
§ 2º Considera-se documento novo aquele que ainda
não conste do processo e que seja pertinente ao
mesmo.
§ 3º Quando os documentos juntados não se
enquadrarem no conceito definido no § 2º e o
Colegiado competente assim os tiver declarado, será
aplicada multa à parte requerente, nos termos do
artigo 135, inciso XIV, desta Lei Complementar.
Por todo exposto e com fulcro nas competências
outorgadas pelo art. 288, inciso II, do RITCEES,
INDEFIRO o requerimento formulado pelo interessado,
dando-lhe CIÊNCIA, na forma regimental.
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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Determino, ainda, a PUBLICAÇÃO no Diário Oficial
Eletrônico do TCEES, nos moldes do art. 62 da Lei
Orgânica do TCEES e dos artigos 359, inc. III e 360 do
RITCEES, TRASLADANDO-SE CÓPIA para os autos do
processo TC 7260/2018-1.

Além disso, periodicamente, o Gabinete da Presidência
publicará no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal edital
informando sobre a conversão de processos para o
formato eletrônico, a fim de cientificar as partes e os
interessados sobre tal procedimento (art. 1º, § 2º).

Por fim, ARQUIVE-SE este expediente.

Por tais motivos e por carecer de competência para
deliberar sobre a digitalização, considero prejudicado
o requerimento em questão.

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão em Protocolo 00279/2019-4
Protocolo(s): 11070/2019-1
Assunto: Requerimento / Solicitação
Descrição complementar: Digitalização e cópia
Criação: 02/08/2019 17:02
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado(s): JOAO LUIZ BRAGA SOARES FILHO
Ref.: Processo TC 376/2016-4
Trata-se do protocolo 11070/2019-1, por meio do
qual o advogado João Luiz Braga Soares Filho solicita
a digitalização e cópia em meio digital do processo
TC 376/2016-4, atualmente arquivado.
A respeito do pedido de digitalização, deve-se
esclarecer que a conversão de processos físicos para
o meio eletrônico obedece à Portaria Normativa 53,
de 25 de junho de 2019 (DOEL-TCEES 26.06.2019) e
se dá de forma gradativa, coordenada pelo Núcleo
de Controle de Documentos (NCD), conforme
programação definida em conjunto com as demais
unidades do Tribunal (art. 1º, § 1º).

Em relação ao pedido de cópia, é importante registrar
que o direito de vista e de cópia de processos de
controle externo está regulado nos artigos 265 e
seguintes da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013
(Regimento Interno do Tribunal), com as alterações
recentemente introduzidas pela Emenda Regimental
10, de 26 de março de 2019), a saber:
Art. 265. São públicos os processos de controle externo
em trâmite no Tribunal, salvo aqueles declarados
sigilosos, assegurada, nesses casos, às partes e aos
interessados a obtenção de vista e cópia de peça
processual, na forma da lei e deste Regimento.
Art. 266. À parte, ao seu representante legal, àquele
que figure como terceiro interessado no processo, ao
advogado e ao procurador regularmente habilitado,
é assegurado, a qualquer tempo, o direito de vista e
cópia dos autos, independentemente de requerimento
escrito.
[...]

advogado e ao procurador regularmente habilitado.
Nesse cenário, vê-se que o requerente, ainda que
não figure como parte ou procurador naqueles autos,
detém legitimidade para obter cópia de suas peças,
conforme reconhecido pelo art. 266, do Regimento
Interno desta Corte.
Assim, o direito de vista e cópia do processo TC
376/2016-4 está automaticamente garantido ao
peticionante, independente de requerimento escrito
e de deliberação por parte deste relator, bastando que
o advogado compareça a esta Corte para obtenção da
cópia pretendida, ressalvada a possibilidade de ser
concedida em meio físico, às suas expensas, ou em
meio digital, conforme programação a ser definida na
forma da Portaria Normativa 53/2019 e, neste caso,
desde que munido da mídia apropriada (ex.: pendrive).
Resta acrescentar que o conteúdo dos autos é
parcialmente acessível na consulta processual
disponível no portal deste Tribunal (<https://www.
tce.es.gov.br/consultas/processo/>).
Por fim, determino que essa decisão seja PUBLICADA
no Diário Oficial Eletrônico e posteriormente
ARQUIVADA.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro
Decisão em Protocolo 00282/2019-6

Nos termos do art. 266, acima transcrito, o direito
de cópia dos autos é assegurado, a qualquer tempo
e independente de requerimento escrito, à parte, ao
seu representante legal, ao terceiro interessado, ao
www.tce.es.gov.br

Protocolo(s): 11045/2019-2
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 05/08/2019 16:33
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do

levantamento de dados que viabilize a apresentação

Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

da folha de pagamento do Fundo Municipal de Saúde

Interessado(s): LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE,

de Cachoeiro de Itapemirim referente ao exercício

LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE

de 2017, conforme determinado.

Trata-se do protocolo 11045/2019-2 interposto pela

Cumpre registrar que a dificuldade se justifica

desta Decisão para o TC 06296/2018.
Vitória/ES, 05 de agosto de 2019.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 00705/2019-4

senhora Luciara Botelho Moraes Jorge, secretária

por questões operacionais, eis naquele exercício

Municipal de saúde de Cachoeiro de Itapemirim,

estava sendo implantada a migração de sistemas

requerendo a dilação do prazo por 30 dias para

(ABACO para o E&L), motivo pelo qual, tornou-se

apresentação de documentos requeridos por meio

necessária a visita de técnico da empresa E&L, para

de comunicação de diligência no processo TC

que se obtenha acesso aos dados solicitados, o que

06296/2018-6.

ocorrerá na próxima semana, quando expira o prazo

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

O processo TC 06296/2018 versa sobre Prestação

fixado.

EXERCÍCIO: 2015

de Contas Anual, referente ao exercício de 2017,

Assim sendo, excepcionalmente, requeiro a dilação

RESPONSÁVEL: DANIELA DA SILVA SOUZA

sob a responsabilidade da senhora Luciara Botelho

do prazo por mais 30 (trinta) afim de que seja

Moraes Jorge.

viabilizada a apresentação dos documentos.

DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei

Conforme Decisão 01329/2019-1 (peça 60), o

[...]

Colegiado desta Corte de Contas decidiu pela

senhora DANIELA DA SILVA SOUZA, uma vez que

Sobre a questão, não vislumbro prejuízo processual

não atendeu ao Termo de Citação n. 00493/2019-

na concessão da prorrogação de prazo, pois o que se

1, conforme atestaram o Núcleo de Controle de

busca é garantir, em especial, o princípio da verdade

Documentos e a Secretaria Geral das Sessões nos

real, de modo que DEFIRO mais 30 (trinta) dias de

Despachos n. 36689/2019-2 e n. 36793/2019-1, tendo

prazo para a senhora Luciara Botelho Moraes Jorge

o prazo para a resposta vencido em 12/07/2019.

comunicação de diligência, no prazo improrrogável
de 15 (quinze) dias para que apresentasse a folha
de pagamento do Fundo Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, tendo sido encaminhado o Termo de
Comunicação de Diligência 00157/2019-5 (peça 61).

para apresentação da documentação requerida

Ocorre que, a responsável requer dilação do prazo

na Decisão 01329/2019-1, constante nos autos

para apresentação da documentação, alegando o

do processo TC 06296/2018, a contar do término

seguinte:

do prazo inicialmente concedido (09/08/2019),

[...]

dando-lhe CIÊNCIA.

Cumprimentando-o cordialmente e em resposta ao

Por fim, publique-se no Diário Oficial Eletrônico

expediente acima referenciado, antecipadamente,

do TCEES, nos moldes do art. 62 da Lei Orgânica do

informo que a equipe técnica (Recursos Humano)

TCEES e dos artigos 359, inc. I e 360 do RITCEES,

está encontrando dificuldades para realizar o

juntando-se cópia deste protocolo (11045/2019) e
www.tce.es.gov.br

PROCESSO TC: 6880/2016
JURISDICIONADO:

FUNDO

MUNICIPAL

DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOÃO NEIVA

Complementar n. 621/2012, declarar a REVELIA da

Encaminhe-se o feito à SEGEX, para prosseguir,
destacando que a publicação da presente decisão
singular está agendada para ocorrer no Diário
Eletrônico de 07/08/2019.
Em 05 de agosto de 2019.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo

a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art.
389, IV c/c VIII, do RITCEES.

DECISÃO SEGEX 00427/2019-2

DECIDE, ainda, o Secretário de Controle Externo da
Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com
fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar
nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso
IV e §1°, e 358, inciso III, da Resolução TC nº 261/2013
(Regimento Interno – TCEES), NOTIFICAR o Sr. Fabiano
Araújo Costa (atual Diretor Geral da FAMES) para que
tome ciência, diante dos fatos relatado no item 2.2 da
Manifestação Técnica 08492/2019-1 transcrito abaixo:

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;

PROCESSO: 04336/2016-7

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;

DENUNCIANTE: IDENTIDADE PRESERVADA

À Segex compete também promover o
chamamento de responsável aos autos, para
o exercício do contraditório em matérias
relacionadas à atividade de controle externo,
até a fase de instrução conclusiva do processo,
exceto quando se tratar dos chefes dos Poderes
Executivo estadual, Legislativo estadual e
Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de
Contas e da Defensoria Pública, hipóteses em que
os autos serão encaminhados para o respectivo
Conselheiro relator; entre outras ações de acordo
com Regimento Interno.

Telefone: (027) 3334-7626

CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
DENÚNCIA
UG: FAMES - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO
SANTO
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o Secretário de Controle Externo da Secretaria de
Controle Externo de Previdência e Pessoal do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, CITAR, com
fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar
nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso
IV e §1°, e 358, inciso I, da Resolução TC nº 261/2013
(Regimento Interno – TCEES), o Sr. Paulo Henrique
Avidos Pelissari, (Ex-Diretor Geral da FAMES) para que,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente
razões de justificativas / alegações de defesa, bem como
os documentos que entender necessários, em razão das
ocorrências constantes no item 2.1 da Manifestação
Técnica Inicial nº 08492/2019-1 transcrito abaixo:
2.1 Manifestar-se sobre o não atendimento sem causa
justificada de decisão do Tribunal, diante do não envio
das informações solicitadas no item 1 do Acórdão TC
793/2017 –Primeira Câmara, na Prestação de Contas
Anual de 2017, encaminhada por esse Tribunal pelo Sr.
Paulo Henrique Avidos Pelissari, alertando ainda sobre
www.tce.es.gov.br

2.2Trazer informações e documentos que julgar
necessários a fim de verificar as providências adotadas
para redução do número de servidores temporários,
em atendimento ao Decreto Estadual 3923-R, de 06 de
janeiro de 2016 e ainda a realização de concurso público
para provimento do quadro efetivo, nos termos da
determinação contida no item 1 do Acórdão TC 793/2017
–Primeira Câmara.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de
cópia desta Decisão, bem como da Manifestação Técnica
08492/2019-1.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar
(LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor
da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º,
incisos I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos
I e II, da Resolução TC nº 261/2013;

resposta, encaminhe-se os autos ao relator.

c) o não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº 621/2012 e
do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;

(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 07,
publicado no DOETCEES em 20 de fevereiro de 2019)

d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;

PROCESSO: 07643/2018-7

e) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto
no art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução
TC nº 261/2013;

UG: PMV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

f) poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o
direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do 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;
g) A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem

SIMONE REINHOLZ VELTEN
Auditor de Controle Externo
Secretário de Controle Externo da Secex Previdência

DECISÃO SEGEX 00363/2019-6
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
REPRESENTAÇÃO
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: LUCIANO SANTOS REZENDE
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo da Secretaria de Controle
Externo de Previdência e Pessoal do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63,
inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica
– TCEES) c/c arts. 47, inciso IV e §1°, e 358, inciso I, da
Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES),
CITAR os Srs. LUCIANO SANTOS REZENDE (Prefeito
Municipal em 2013 a 2016; 2017 – atualmente) e SÉRGIO
DE SÁ FREITAS (Vice-Prefeito em exercício à época; 2017
– atualmente), para que, no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentem razões de justificativas
/ alegações de defesa, bem como os documentos que
entenderem necessários, em razão das ocorrências
constantes nos itens 6.4 e 6.5 da Instrução Técnica
Inicial nº 00355/2019-1.
www.tce.es.gov.br

DECIDE, ainda, o Secretário de Controle Externo da
Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com
fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar
nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso
IV e §1°, e 358, inciso III, da Resolução TC nº 261/2013
(Regimento Interno – TCEES), NOTIFICAR o Sr. LUCIANO
SANTOS REZENDE (Prefeito Municipal), para que
tome ciência dos fatos relatados nos itens 6.1 e 6.3 da
Instrução Técnica Inicial 00355/2019-1, e, querendo, se
manifeste quanto ao seu conteúdo.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de
cópia desta Decisão, bem como da Instrução Técnica
Inicial 00355/2019-1.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar
(LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor
da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º,
incisos I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos
I e II, da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº 621/2012 e
do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;

CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
INSPEÇÃO

e) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto
no art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução
TC nº 261/2013;

UG: IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

f) poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o
direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do 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;
g) A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
SIMONE REINHOLZ VELTEN
Auditor de Controle Externo
Secretário de Controle Externo da Secex Previdência
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 07,
publicado no DOETCEES em 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00445/2019-1
PROCESSO: 07268/2018-6

RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS,
GERALDO ALVES HENRIQUE
INTERESSADO:
ITAPEMIRIM

MUNICIPIO

DE

CACHOEIRO

DE

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo da Secretaria de Controle
Externo de Previdência e Pessoal do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63,
inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica
– TCEES) c/c arts. 47, inciso IV e §1°, e 358, inciso I, da
Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES),
CITAR os Srs. Carlos Roberto Castiglione Dias (Prefeito
Municipal – 1/1/2009 a 31/12/2012 e 1/1/2013 a
31/12/2016) e Geraldo Alves Henrique (Diretor
Presidente do IPACI – 1/1/2009 a 5/4/2012 e 10/10/2012
a 1/12/2016), para que, no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentem razões de justificativas
/ alegações de defesa, bem como os documentos que
entenderem necessários, em razão das ocorrências
constantes no item 01 da Instrução Técnica Inicial nº
0000383/2019-3.
DECIDE, ainda, o Secretário de Controle Externo da
Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com
fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar
nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso
IV e §1°, e 358, inciso III, da Resolução TC nº 261/2013
www.tce.es.gov.br

(Regimento Interno – TCEES), NOTIFICAR o atual Prefeito
do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Sr. Victor da
Silva Coelho (Prefeito Municipal), para que tome ciência
dos fatos relatados no Item 3.1 da Manifestação Técnica
007021/2019-7, e, querendo, se manifeste quanto ao
seu conteúdo, diante da possibilidade do ente ter que
efetuar a recomposição do valor de R$ 28.181.234,17,
ao IPACI.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de cópia
desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial
00355/2019-1 e da Manifestação Técnica 07021/20197.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar
(LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor
da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º,
incisos I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos
I e II, da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº 621/2012 e
do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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e) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto
no art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução
TC nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o
direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do 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;
g) A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
SIMONE REINHOLZ VELTEN
Auditor de Controle Externo
Secretário de Controle Externo da Secex Previdência
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 07,
publicado no DOETCEES em 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00465/2019-8
PROCESSOS: 00517/2019-7, 09627/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
REPRESENTAÇÃO

UG: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

261/2013;

RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor
da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º,
incisos I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos
I e II, da Resolução TC nº 261/2013;

REPRESENTANTE: GESTOR DA UG (INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM, WILSON MARQUES PAZ), ALEXANDRE
ROGER MACIEL RIBEIRO, JOSECARLOS RODRIGUES
COUTINHO
RESPONSÁVEL: THIAGO PECANHA LOPES
PROCURADOR: FERNANDO SANTOS MOURA (CPF:
081.706.487-77)
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo da Secretaria de Controle
Externo de Previdência e Pessoal do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63,
inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica
– TCEES) c/c arts. 47, inciso IV e §1°, e 358, inciso I, da
Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES),
CITAR o Sr. THIAGO PEÇANHA LOPES - Prefeito Municipal
de Itapemirim – exercícios de 2017 a 2019, para que
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente
razões de justificativas/alegações de defesa, bem como
os documentos que entender necessários, em razão das
ocorrências constantes no item 2 da Instrução Técnica
Inicial nº 00473/2019-2.
Determino ainda o encaminhamento aos responsáveis
de cópia desta Decisão, bem como da Manifestação
Técnica 8854/2019-5 e da Instrução Técnica Inicial
00473/2019-2.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar
(LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
www.tce.es.gov.br

c) o não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº 621/2012 e
do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto
no art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução
TC nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o
direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de
julgamento contendo a data da sessão será previamente
publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na
forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em
observância aos princípios do devido processo legal,
contraditório, ampla defesa e publicidade;
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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g) A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
SIMONE REINHOLZ VELTEN
Auditor de Controle Externo
Secretário de Controle Externo da Secex Previdência
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 07,
publicado no DOETCEES em 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00468/2019-1
PROCESSOS: 09955/2016-5, 00495/2016-1
CLASSIFICAÇÃO:
INSTAURADA

TOMADA

DE

CONTAS

ESPECIAL

UG: PMADN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
DO NORTE
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: ABRAAO LINCON ELIZEU
INTERESSADO: GESUALDO FRANCISCO PULCENO, PAULO
MARCIO LEITE RIBEIRO
PROCURADORES: DENILSON LOUBACK DA CONCEICAO
(OAB: 13274-ES), GREGORIORIBEIRO DA SILVA (OAB:
16046-ES)
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE
o secretário-geral de controle externo do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento
no art. 63, inciso III, da Lei Complementar 621/2012 c/c
arts. 47, inciso IV, e 358, III, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, NOTIFICAR o(s) Sr(s). PAULO MÁRCIO

LEITE RIBEIRO – Prefeito do Município de Água Doce
Do Norte, e o Sr. GESUALDO FRANCISCO PULCENO,
controlador interno do município para que, no prazo de
30 (trinta) dias improrrogáveis, adotem as providências
contidas nas alíneas “a” (aa; ab e ac) e “b” e na alínea
“c” do Item 3.1 da Proposta de Encaminhamento da
Manifestação Técnica 10219/2019-3, respectivamente.
OFICIE-SE, ainda, ao Delegado da Receita Federal no
Espírito Santo, Sr. LUIZ ANTÔNIO BROSSER, para que,
dentro de suas possibilidades, e no intuito de cooperação
entre os órgãos de controle, encaminhe a este Tribunal
de Contas os documentos citados no item 3.2, alíneas
“a” e “b” da Manifestação Técnica 10129/2019-3.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de
cópia desta Decisão e da Manifestação Técnica nº
10219/2019-3, juntamente com o Termo de Notificação,
bem como junto ao o�cio ao Delegado da Receita
Federal.
Fica o responsável advertido de que:
a) O não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar
621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal);
b) A comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor
da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º,
incisos I e II, da Lei Orgânica deste Tribunal;
c) A resposta ao termo de notificação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
www.tce.es.gov.br

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
SIMONE REINHOLZ VELTEN
Auditor de Controle Externo
Secretário de Controle Externo da Secex Previdência
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 07,
publicado no DOETCEES em 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00458/2019-8
PROCESSO: 07268/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
INSPEÇÃO
UG: IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS,
GERALDO ALVES HENRIQUE
INTERESSADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO
ITAPEMIRIM, VICTOR DA SILVA COELHO

DE

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo da Secretaria de Controle
Externo de Previdência e Pessoal do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63,
inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica
– TCEES) c/c arts. 47, inciso IV e §1°, e 358, inciso I, da
Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES),
CITAR os Srs. Carlos Roberto Castiglione Dias (Prefeito
Municipal – 1/1/2009 a 31/12/2012 e 1/1/2013 a
31/12/2016) e Geraldo Alves Henrique (Diretor
Presidente do IPACI – 1/1/2009 a 5/4/2012 e 10/10/2012
a 1/12/2016), para que, no prazo de 30 (trinta) dias
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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improrrogáveis, apresentem razões de justificativas
/ alegações de defesa, bem como os documentos que
entenderem necessários, em razão das ocorrências
constantes no item 01 da Instrução Técnica Inicial nº
0000383/2019-3.
DECIDE, ainda, o Secretário de Controle Externo da
Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com
fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar
nº 621/2012 (Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso
IV e §1°, e 358, inciso III, da Resolução TC nº 261/2013
(Regimento Interno – TCEES), NOTIFICAR o atual Prefeito
do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Sr. Victor da
Silva Coelho (Prefeito Municipal), para que tome ciência
dos fatos relatados no Item 3.1 da Manifestação Técnica
007021/2019-7, e, querendo, se manifeste quanto ao
seu conteúdo, diante da possibilidade do ente ter que
efetuar a recomposição do valor de R$ 28.181.234,17,
ao IPACI.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de
cópia desta Decisão, bem como da Instrução Técnica
Inicial 0000383/2019-3 e da Manifestação Técnica
07021/2019-7.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar
(LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,

ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor
da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º,
incisos I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos
I e II, da Resolução TC nº 261/2013;

resposta, encaminhe-se os autos ao relator.

c) o não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº 621/2012 e
do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;

(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 07,
publicado no DOETCEES em 20 de fevereiro de 2019)

d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;

PROCESSO: 04019/2018-1

e) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto
no art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução
TC nº 261/2013;

EXERCÍCIO: 2017

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

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:

g) A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
www.tce.es.gov.br

SIMONE REINHOLZ VELTEN
Auditor de Controle Externo
Secretário de Controle Externo da Secex Previdência

DECISÃO SEGEX 00475/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
UG: PMPC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: BRUNO TEOFILO ARAUJO

CITAR o(s) Sr(s). BRUNO TEOFILO ARAUJO, com fulcro
nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art. 157,
inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento Interno
do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução TC 261, de
4 de junho de 2013), para no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentar suas razões de justificativas,
bem como os documentos que entender necessários, em
razão dos achados apontados nos seguintes documentos
de referência:
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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Relatório Técnico 410/2019;

defesa e publicidade;

20 de fevereiro de 2019:

Instrução Técnica Inicial 510/2019;

Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);

CITAR o(s) Sr(s). JOSE GILBERTO VIAL, com fulcro
nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art. 157,
inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento Interno
do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução TC 261, de
4 de junho de 2013), para no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentar suas razões de justificativas,
bem como os documentos que entender necessários, em
razão dos achados apontados nos seguintes documentos
de referência:

Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, 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

A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPÍCOLA
Secretário de Controle Externo (em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00476/2019-6
PROCESSO: 08720/2019-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ALEGRE
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: JOSE GILBERTO VIAL
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
www.tce.es.gov.br

Relatório Técnico 00312/2019-3;
Instrução Técnica Inicial 00494/2019-4.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR

Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, 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;

EXERCÍCIO: 2018

Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPICOLA
Secretário de Controle Externo (Em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00477/2019-1
PROCESSO: 08721/2019-3

UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
ALFREDO CHAVES
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
INTERESSADO: OSVALDO SGULMARO
RESPONSÁVEL: ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE, com
fulcro nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art. 157,
inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento Interno
do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução TC 261, de
4 de junho de 2013), para no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentar suas razões de justificativas,
bem como os documentos que entender necessários, em
razão dos achados apontados nos seguintes documentos
de referência:
Relatório Técnico 00311/2019-9;
Instrução Técnica Inicial 00495/2019-9.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.

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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, 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;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);

Fica o responsável advertido de que:

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

A comunicação dos atos processuais ter-se-á como

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos

www.tce.es.gov.br
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necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPICOLA.
Secretário de Controle Externo (Em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00478/2019-5
PROCESSO: 08722/2019-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ARACRUZ
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO,
com fulcro nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica
do TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art.
157, inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento
Interno do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013), para no prazo de 30

(trinta) dias improrrogáveis, apresentar suas razões de
justificativas, bem como os documentos que entender
necessários, em razão dos achados apontados nos
seguintes documentos de referência:
Relatório Técnico 00415/2019-1;
Instrução Técnica Inicial 00506/2019-3.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo
www.tce.es.gov.br

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;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPICOLA
Secretário de Controle Externo (Em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00479/2019-1
PROCESSO: 08723/2019-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
BAIXO GUANDU
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: LUCIANO DE BEM MAGALHAES
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). LUCIANO DE BEM MAGALHAES, com
fulcro nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art. 157,
inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento Interno
do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução TC 261, de
4 de junho de 2013), para no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentar suas razões de justificativas,
bem como os documentos que entender necessários, em
razão dos achados apontados nos seguintes documentos
de referência:
Relatório Técnico 00313/2019-8;
Instrução Técnica Inicial 00498/2019-2.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º

do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, 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;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPICOLA.
Secretário de Controle Externo (Em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
www.tce.es.gov.br

DECISÃO SEGEX 00480/2019-2
PROCESSO: 08724/2019-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SANEAR - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO
AMBIENTAL
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO,
com fulcro nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica
do TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art.
157, inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento
Interno do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013), para no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, apresentar suas razões de
justificativas, bem como os documentos que entender
necessários, em razão dos achados apontados nos
seguintes documentos de referência:
Relatório Técnico 00314/2019-2;
Instrução Técnica Inicial 00503/2019-1.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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Fica o responsável advertido de que:

com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPICOLA.
Secretário de Controle Externo (Em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE

Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);

(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)

Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);

PROCESSO: 08725/2019-1

Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, 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;

UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE GUAÇUÍ

Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo

DECISÃO SEGEX 00481/2019-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018

RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: IVAN VIANA DE OLIVEIRA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). IVAN VIANA DE OLIVEIRA, com fulcro
nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art. 157,
inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento Interno
www.tce.es.gov.br

do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução TC 261, de
4 de junho de 2013), para no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentar suas razões de justificativas,
bem como os documentos que entender necessários, em
razão dos achados apontados nos seguintes documentos
de referência:
Relatório Técnico 00315/2019-7;
Instrução Técnica Inicial 00504/2019-4.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);
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
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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requisitos do art. 327 do RITCEES 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;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPICOLA.
Secretário de Controle Externo (Em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE

RESPONSÁVEL: IGINO CEZAR REZENDE NETTO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). IGINO CEZAR REZENDE NETTO, com
fulcro nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art. 157,
inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento Interno
do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução TC 261, de
4 de junho de 2013), para no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentar suas razões de justificativas,
bem como os documentos que entender necessários, em
razão dos achados apontados nos seguintes documentos
de referência:
Relatório Técnico 00316/2019-1;
Instrução Técnica Inicial 00505/2019-9.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.

revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, 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;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);

Fica o responsável advertido de que:

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.

UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE IBIRAÇU

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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);

GERALDO DALAPICOLA.
Secretário de Controle Externo (Em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE

RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA

Não atendimento à citação implicará na declaração de

(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES

(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00482/2019-1
PROCESSO: 08726/2019-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018

www.tce.es.gov.br

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.

Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00483/2019-6
PROCESSO: 08728/2019-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ICONHA
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: JOSE MAURICIO CAPRINI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). JOSE MAURICIO CAPRINI, com fulcro
nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art. 157,
inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento Interno
do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução TC 261, de
4 de junho de 2013), para no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentar suas razões de justificativas,
bem como os documentos que entender necessários, em
razão dos achados apontados nos seguintes documentos
de referência:
Relatório Técnico 00317/2019-6;
Instrução Técnica Inicial 00507/2019-8.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do

respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, 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;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
www.tce.es.gov.br

formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPICOLA.
Secretário de Controle Externo (Em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00484/2019-1
PROCESSO: 08729/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ITAGUAÇU
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: RAFAEL BARBOSA
INTERESSADO: YOSHITO DE SOUZA FUKUDA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). RAFAEL BARBOSA, com fulcro nos
art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art. 157,
inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento Interno
do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução TC 261, de
4 de junho de 2013), para no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentar suas razões de justificativas,
bem como os documentos que entender necessários, em
razão dos achados apontados nos seguintes documentos
de referência:
Relatório Técnico 00417/2019-9;
Instrução Técnica Inicial 00508/2019-2.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);

defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, 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;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPICOLA.
Secretário de Controle Externo (Em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE

ITAPEMIRIM
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: MARCO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO
INTERESSADO: CLODOALDO LEAL FERREIRA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). MARCO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO,
com fulcro nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica
do TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art.
157, inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento
Interno do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013), para no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, apresentar suas razões de
justificativas, bem como os documentos que entender
necessários, em razão dos achados apontados nos
seguintes documentos de referência:
Relatório Técnico 00418/2019-3;
Instrução Técnica Inicial 00509/2019-7.

Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);

(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)

Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);

PROCESSO: 08848/2019-5

Fica o responsável advertido de que:

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR

Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua

UG: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE

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

DECISÃO SEGEX 00485/2019-5

EXERCÍCIO: 2018

www.tce.es.gov.br

Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.

Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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da comunicação dos atos (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);

Secretário de Controle Externo (Em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE

Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);

(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)

Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);

PROCESSO: 06302/2018-8

Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, 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;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPICOLA

DECISÃO SEGEX 00486/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2017
UG: IPVV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: PAULO FERNANDO MIGNONE
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
secretário de controle externo da secretaria de controle
externo de previdência e pessoal do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, por delegação, com fundamento
no art. 63, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012
(Lei Orgânica – TCEES) c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso
I, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno –
TCEES), CITAR o Sr. Paulo Fernando Mignone, (Diretor
Presidente do IPVV – período: de 16.01 a 31.12.2017),
para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
apresente razões de justificativas / alegações de defesa,
bem como os documentos que entender necessários, em
razão das ocorrências constantes da Instrução Técnica
Inicial nº 00512/2019-9.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico nº 00403/2019-7,
bem como da Instrução Técnica Inicial nº 00512/2019www.tce.es.gov.br

9, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar
(LC) nº 621/2012 e no art. 389 da Resolução TC nº
261/2013;
b) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor
da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º,
incisos I e II, da LC nº 621/2012 e do art. 359, § 2º, incisos
I e II, da Resolução TC nº 261/2013;
c) o não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo, nos termos do art. 65 da LC nº 621/2012 e
do art. 157 da Resolução TC nº 261/2013;
d) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da LC nº 621/2012 e do
art. 398, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013;
e) após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto
no art. 62 da LC nº 621/2012 e no art. 360 da Resolução
TC nº 261/2013;
f) poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o
direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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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;
g) A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC nº 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
SIMONE REINHOLZ VELTEN
Secretário de Controle Externo da SecexPrevidência
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 07,
publicado no DOETCEES em 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00488/2019-9
PROCESSO: 14462/2019-8
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
AUDITORIA
EXERCÍCIO: 2016
UG: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK,
EDMAR ARAUJO DE LIMA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, com
fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar
621/2012 c/c arts. 47, inciso IV e § 1º, e 358, inciso I,
ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s)

Sr(s). CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK e EDMAR
ARAÚJO DE LIMA, nos termos dos artigos 135, inciso II,
da Lei Orgânica e 389, inciso II, do Regimento Interno,
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 516/2019;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 516/2019
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar
nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;

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.
GERALDO DALAPÍCOLA
Secretário de Controle Externo – em substituição
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE

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;

(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)

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

EXERCÍCIO: 2017

e) poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua defesa
pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o
www.tce.es.gov.br

DECISÃO SEGEX 00489/2019-3
PROCESSO: 03979/2018-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
UG: PMVV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: MAX FREITAS MAURO FILHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). MAX FREITAS MAURO FILHO, com
fulcro nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art. 157,
inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento Interno
do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução TC 261, de
4 de junho de 2013), para no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentar suas razões de justificativas,
bem como os documentos que entender necessários, em
razão dos achados apontados nos seguintes documentos
de referência:
Relatório Técnico 422/2019;
Instrução Técnica Inicial 517/2019;
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);

Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, 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;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPÍCOLA
Secretário de Controle Externo (em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00490/2019-6

www.tce.es.gov.br

PROCESSO: 01651/2017-2
CLASSIFICAÇÃO:
DETERMINADA

TOMADA

DE

CONTAS

ESPECIAL

UG: PMSM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
INTERESSADO: DANIEL SANTANA BARBOSA
RESPONSÁVEL: DANIEL SANTANA BARBOSA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo da Secretaria de Controle
Externo de Previdência e Pessoal do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63,
inciso III, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, III, ambos do Regimento Interno deste
Tribunal, NOTIFICAR o Sr. DANIEL SANTANA BARBOSA,
atual Prefeito do Município de São Mateus, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, adote as
providências contidas nas alíneas “a” e “b” do Item
3.1 da Proposta de Encaminhamento da Manifestação
Técnica 9782/2019-6, respectivamente.
OFICIE-SE, ainda, ao Delegado da Receita Federal no
Espírito Santo, Sr. LUIZ ANTÔNIO BROSSER, para que,
dentro de suas possibilidades, e no intuito de cooperação
entre os órgãos de controle, encaminhe a este Tribunal
de Contas os documentos citados no item 3.2, alíneas
“a” e “b” da Manifestação Técnica 9782/2019-6.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de cópia
desta Decisão e da Manifestação Técnica nº 9782/20196, juntamente com o Termo de Notificação, bem como
junto ao o�cio ao Delegado da Receita Federal.
Fica o responsável advertido de que:
a) O não atendimento a esta Decisão poderá implicar em
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar
621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal);
b) A comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor
da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º,
incisos I e II, da Lei Orgânica deste Tribunal;
c) A resposta ao termo de notificação 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.
SIMONE REINHOLZ VELTEN
Auditor de Controle Externo
Secretário de Controle Externo da Secex Previdência
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 07,
publicado no DOETCEES em 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00491/2019-1
PROCESSO: 08793/2019-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMRNS - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO
SUL
RELATOR: LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
RESPONSÁVEL: THIAGO FIORIO LONGUI
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o

Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). THIAGO FIORIO LONGUI, com fulcro
nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art. 157,
inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento Interno
do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução TC 261, de
4 de junho de 2013), para no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentar suas razões de justificativas,
bem como os documentos que entender necessários, em
razão dos achados apontados nos seguintes documentos
de referência:
Relatório Técnico 426/2019;
Instrução Técnica Inicial 520/2019;
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
www.tce.es.gov.br

do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, 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;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPÍCOLA
Secretário de Controle Externo (em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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DECISÃO SEGEX 00492/2019-5
PROCESSO: 08794/2019-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMSL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
LEOPOLDINA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO,
com fulcro nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica
do TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art.
157, inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento
Interno do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução
TC 261, de 4 de junho de 2013), para no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, apresentar suas razões de
justificativas, bem como os documentos que entender
necessários, em razão dos achados apontados nos
seguintes documentos de referência:
Relatório Técnico 427/2019;
Instrução Técnica Inicial 521/2019;
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.

Fica o responsável advertido de que:

com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.

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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.

Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);

(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)

Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);

PROCESSO: 08795/2019-7

Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, 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;

UG: PMSMJ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
DE JETIBÁ

Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
www.tce.es.gov.br

GERALDO DALAPÍCOLA
Secretário de Controle Externo (em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE

DECISÃO SEGEX 00493/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018

RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: HILARIO ROEPKE
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). HILARIO ROEPKE, com fulcro nos art. 56,
inciso II e art. 63, inciso I, ambos da Lei Complementar
Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), c/c o disposto
no art. 47, inciso IV, §1º, art. 157, inciso III e art. 358,
inciso I, todos do Regimento Interno do TCEES (RITCEES)
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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(aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de
2013), para no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
apresentar suas razões de justificativas, bem como
os documentos que entender necessários, em razão
dos achados apontados nos seguintes documentos de
referência:
Relatório Técnico 00428/2019;
Instrução Técnica Inicial 00522/2019;
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os

requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, 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;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPÍCOLA
Secretário de Controle Externo (em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00494/2019-4

RESPONSÁVEL: PEDRO AMARILDO DALMONTE
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). PEDRO AMARILDO DALMONTE, com
fulcro nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art. 157,
inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento Interno
do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução TC 261, de
4 de junho de 2013), para no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresentar suas razões de justificativas,
bem como os documentos que entender necessários, em
razão dos achados apontados nos seguintes documentos
de referência:
Relatório Técnico 00429/2019;
Instrução Técnica Inicial 00523/2019;
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:

UG: PMSDN - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DOMINGOS DO NORTE

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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);

RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Não atendimento à citação implicará na declaração de

PROCESSO: 08797/2019-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
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revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);

de 20 de fevereiro de 2019)

Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);

PROCESSO: 14456/2019-2

Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, 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;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPÍCOLA
Secretário de Controle Externo (em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES

DECISÃO SEGEX 00495/2019-9
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO –
AUDITORIA
EXERCÍCIO: 2016
UG: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK,
EDMAR ARAUJO DE LIMA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia – NCE, 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 § 1º, e 358, inciso I,
ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s)
Sr(s). CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK e EDMAR
ARAUJO DE LIMA, nos moldes expressos no art. 136
da LC 621/2012 c/c art. 5º, inciso III, §§ 1º e 2º da Lei
nº 10.028/2000, 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 525/2019;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial 525/2019
juntamente com o Termo de Citação.

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;

Fica o responsável advertido de que:

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

a) o não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
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resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
GERALDO DALAPÍCOLA
Secretário de Controle Externo – em substituição
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 08,
DOETCEES de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00496/2019-3
PROCESSO: 12706/2019-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FUNDO AMBIENTAL - FUNDO AMBIENTAL DO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA,
ADEMIR BARBOSA FILHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
CITAR o(s) Sr(s). ADEMIR BARBOSA FILHO e LUIZ
EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA, com fulcro nos art. 56,
inciso II e art. 63, inciso I, ambos da Lei Complementar
Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), c/c o disposto
no art. 47, inciso IV, §1º, art. 157, inciso III e art. 358,
inciso I, todos do Regimento Interno do TCEES (RITCEES)
(aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de
2013), para no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,

apresentar suas razões de justificativas, bem como
os documentos que entender necessários, em razão
dos achados apontados nos seguintes documentos de
referência:
Relatório Técnico 00421/2019-5;
Instrução Técnica Inicial 00528/2019-1.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
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 (art. 64, § 1º, incisos I e II, da
Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do
RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º
do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do
TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo
www.tce.es.gov.br

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;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
GERALDO DALAPICOLA.
Secretário de Controle Externo (Em substituição)
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
NOTIFICAÇÃO do resumo dos alertas previstos no art.
59, §1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, por meio eletrônico, nos termos do artigo
12 da Instrução Normativa TC nº 44, de 20 de março de
2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 1º Bimestre de 2019

Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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UNIDADE GESTORA: 066E0700001 - Prefeitura Municipal
de São José do Calçado

UNIDADE GESTORA: 066E0700001 - Prefeitura Municipal
de São José do Calçado

RESPONSÁVEL: Jose Carlos de Almeida

RESPONSÁVEL: Jose Carlos de Almeida

C.P.F.: 45136386720

C.P.F.: 45136386720

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de São José do
Calçado, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência
ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei
de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 1º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de São José do
Calçado, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações do
1° Quadrimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
-427.500,00
-15.418.059,54

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 30 de julho de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Quadrimestre de 2019

Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP
sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II,
§ 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
34.752.109,33
18.518.997,69
53,29
18.766.139,04
17.827.832,09
16.889.525,13

Limite Prudencial de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 30 de julho de 2019.
www.tce.es.gov.br

NOTIFICAÇÃO do resumo dos alertas previstos no art.
59, §1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, por meio eletrônico, nos termos do artigo
12 da Instrução Normativa TC nº 44, de 20 de março de
2018.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal
de Águia Branca
RESPONSÁVEL: ANGELO ANTONIO CORTELETTI
C.P.F.: 67436706772
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Águia Branca,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º 21.819.996,40
c/c art. 13 da LRF)
Realizado no período
20.764.849,83
Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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Resultado Primário realizado no período

-811.342,97

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 004E0700001 - Prefeitura Municipal
de Alegre
RESPONSÁVEL: JOSE GUILHERME GONCALVES AGUILAR
C.P.F.: 45021562720
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Alegre,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 42.537.700,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
38.966.550,60

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
45.833.950,00
-256.890,71

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 005E0700001 - Prefeitura Municipal
de Alfredo Chaves
RESPONSÁVEL: FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
C.P.F.: 26314304768
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Alfredo
Chaves, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da
www.tce.es.gov.br

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
1.100.000,00
853.784,96

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 007E0700001 - Prefeitura Municipal
de Anchieta
RESPONSÁVEL: Fabricio Petri
C.P.F.: 08013424731
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Anchieta,
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
1.751.251,78
-15.557.963,42

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
4.500.000,00
-3.693.948,65

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)

RESPONSÁVEL: João do Carmo Dias

de Cariacica

C.P.F.: 47831901787

RESPONSÁVEL: Geraldo Luzia de Oliveira Júnior

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Brejetuba,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

C.P.F.: 01519986718

Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 19.445.902,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
18.990.275,77

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

PERÍODO: 3º Bimestre de 2019

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)

UNIDADE GESTORA: 015E0700001 - Prefeitura Municipal
de Brejetuba

UNIDADE GESTORA: 017E0700001 - Prefeitura Municipal

PERÍODO: 3º Bimestre de 2019

www.tce.es.gov.br

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Cariacica,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 421.733.869,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
365.927.073,43

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019

Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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UNIDADE GESTORA: 018E0700001 - Prefeitura Municipal
de Castelo

PERÍODO: 3º Bimestre de 2019

ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019

RESPONSÁVEL: Luiz Carlos Piassi

UNIDADE GESTORA: 019E0700001 - Prefeitura Municipal
de Colatina

C.P.F.: 15930297720

RESPONSÁVEL: SERGIO MENEGUELLI

UNIDADE GESTORA: 022E0700001 - Prefeitura Municipal
de Divino de São Lourenço

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Castelo,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

C.P.F.: 47820411791

RESPONSÁVEL: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Colatina,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

C.P.F.: 00374114706

Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 48.784.542,50
art. 13 da LRF)
Realizado no período
48.263.457,92

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)

Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
2.100.000,00
-2.231.876,70

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
www.tce.es.gov.br

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Divino São
Lourenço, conforme disposto no §1º, inciso I, do art.
59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência
ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei
de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 10.280.000,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
9.464.514,42

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Primário
Valor
Meta estabelecida na LDO 75.000,00
(art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado -182.240,00
no período

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
-3.827,55
-156.303,51

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 023E0700001 - Prefeitura Municipal
de Domingos Martins
RESPONSÁVEL: WANZETE KRUGER
C.P.F.: 48814709734
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Domingos
Martins, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência
ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei
de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
750.000,00
634.612,71

Meta de Resultado Primário com tendência ao

descumprimento

descumprimento

Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.

Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.

Vitória, 6 de agosto de 2019.

Vitória, 6 de agosto de 2019.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)

PERÍODO: 3º Bimestre de 2019

PERÍODO: 3º Bimestre de 2019

UNIDADE GESTORA: 024E0700001 - Prefeitura Municipal
de Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: 028E0700001 - Prefeitura Municipal
de Guarapari

RESPONSÁVEL: CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO

RESPONSÁVEL: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

C.P.F.: 00563169761

C.P.F.: 55869378753

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Dores do Rio
Preto, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Guarapari,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
1.003.000,00
673.966,46

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
www.tce.es.gov.br

Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 250.127.140,96
art. 13 da LRF)
Realizado no período
171.635.893,79
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Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
57.278.863,62
43.245.260,02

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
-1.597.950,00
-56.878.237,43

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 031E0700001 - Prefeitura Municipal
de Ibitirama
RESPONSÁVEL: REGINALDO SIMAO DE SOUZA

conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 16.000.000,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
15.495.069,01

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 033E0700001 - Prefeitura Municipal
de Irupi

C.P.F.: 03140456786

RESPONSÁVEL: Edmilson Meireles de Oliveira

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Ibitirama,

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do

C.P.F.: 81329628772

www.tce.es.gov.br

ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Irupi,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 20.000.000,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
19.151.277,47

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
1.400.000,00
178.376,48

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 034E0700001 - Prefeitura Municipal
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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de Itaguaçu
RESPONSÁVEL: Darly Dettmann
C.P.F.: 24373141720
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Itaguaçú,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 21.887.500,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
20.893.904,00

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
10.283,00
-2.693.731,59

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Resultado Nominal
Valor
Meta estabelecida na LDO 7.939,67
(art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado -2.578.614,77
no período

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades

referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 038E0700001 - Prefeitura Municipal
de Jaguaré
RESPONSÁVEL: Rogério Feitani
C.P.F.: 03176190719
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Jaguaré,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 47.585.638,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
45.243.136,00

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
www.tce.es.gov.br

Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro
RESPONSÁVEL: Sergio Farias Fonseca
C.P.F.: 87337452772
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Jerônimo
Monteiro, conforme disposto no §1º, inciso I, do art.
59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência
ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei
de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 23.000.000,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
18.354.188,00

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
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Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
90.000,00
-102.219,33

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 041E0700001 - Prefeitura Municipal
de Laranja da Terra
RESPONSÁVEL: JOSAFÁ STORCH
C.P.F.: 01356654770
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Laranja da
Terra, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como

demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 18.376.260,72
art. 13 da LRF)
Realizado no período
17.734.769,79

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
30.952,21
-283.234,97

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 042E0700001 - Prefeitura Municipal
de Linhares
RESPONSÁVEL: GUERINO LUIZ ZANON
C.P.F.: 55776469791
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Linhares,
www.tce.es.gov.br

conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/ 366.395.345,26
c art. 13 da LRF)
Realizado no período
358.949.316,82

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 045E0700001 - Prefeitura Municipal
de Marechal Floriano
RESPONSÁVEL: João Carlos Lorenzoni
C.P.F.: 68216068700
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
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emitido ao Poder Executivo Municipal de Marechal
Floriano, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência
ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei
de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 33.500.000,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
31.245.593,69

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
128.000,00
-130.624,73

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
-10.000,00
-42.614,74

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

Vitória, 6 de agosto de 2019.

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 047E0700001 - Prefeitura Municipal
de Mimoso do Sul
RESPONSÁVEL: Angelo Guarçoni Junior
C.P.F.: 52542998787
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Mimoso do
Sul, conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
2.492.186,35
1.348.954,23

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
www.tce.es.gov.br

ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 050E0700001 - Prefeitura Municipal
de Muniz Freire
RESPONSÁVEL: CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
C.P.F.: 03305830778
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Muniz Freire,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 32.500.000,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
27.440.372,15

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
1.400.000,00
648.231,12

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 051E0700001 - Prefeitura Municipal
de Muqui
RESPONSÁVEL: CARLOS RENATO PRUCOLI

Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 052E0700001 - Prefeitura Municipal
de Nova Venécia

C.P.F.: 02274047774

RESPONSÁVEL: Mário Sérgio Lubiana

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Muqui,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

C.P.F.: 75224372704

Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 20.000.000,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
19.770.571,67

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Nova Venécia,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 69.360.749,94
art. 13 da LRF)
Realizado no período
67.435.295,97

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
www.tce.es.gov.br

Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 053E0700001 - Prefeitura Municipal
de Pancas
RESPONSÁVEL: SIDICLEI GILES DE ANDRADE
C.P.F.: 03158278740
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Pancas,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
637.810,44
-2.065.164,74

Meta de Resultado Primário com tendência ao
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descumprimento
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
975.735,15
-1.945.950,89

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 055E0700001 - Prefeitura Municipal
de Pinheiros
RESPONSÁVEL: ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
C.P.F.: 01698632711
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Pinheiros,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações

do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
37.492,09
-3.154.886,58

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
267.237,42
-3.048.700,95

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 062E0700001 - Prefeitura Municipal
de Santa Maria de Jetibá
RESPONSÁVEL: Hilario Roepke
C.P.F.: 52704467749
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
www.tce.es.gov.br

responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Santa Maria
de Jetibá, conforme disposto no §1º, inciso I, do art.
59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência
ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei
de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 96.842.934,65
art. 13 da LRF)
Realizado no período
70.529.204,94

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 063E0700001 - Prefeitura Municipal
de Santa Teresa
RESPONSÁVEL: Gilson Antonio de Sales Amaro
C.P.F.: 04959612649
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019

38

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Santa Teresa,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 42.034.500,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
41.200.209,47

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
-217.269,78
-591.257,80

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
-62.911,96
-420.064,74

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.

Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 067E0700001 - Prefeitura Municipal
de São Mateus
RESPONSÁVEL: DANIEL SANTANA BARBOSA
C.P.F.: 29008026520
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de São Mateus,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 147.399.999,99
art. 13 da LRF)
Realizado no período
145.137.442,30

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Primário
Valor
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF) 1.624.960,50
Resultado Primário realizado no período -3.215.672,54

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
www.tce.es.gov.br

de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 069E0700001 - Prefeitura Municipal
de Serra
RESPONSÁVEL: Audifax Charles Pimentel Barcelos
C.P.F.: 81687052700
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Serra,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 883.115.379,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
793.112.599,57

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 070E0700001 - Prefeitura Municipal
de Sooretama
RESPONSÁVEL: Alessandro Broedel Torezani
C.P.F.: 03181828742
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Sooretama,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
47.277,00
-458.870,19

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento

Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 072E0700001 - Prefeitura Municipal
de Venda Nova do Imigrante
RESPONSÁVEL: Braz Delpupo
C.P.F.: 42054206768
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Venda Nova
do Imigrante, conforme disposto no §1º, inciso I, do art.
59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(LRF), pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência
ao descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei
de Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/ 38.387.999,94
c art. 13 da LRF)
Realizado no período
35.176.957,58
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Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
-14.950,00
-1.059.391,47

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 073E0700001 - Prefeitura Municipal
de Viana
RESPONSÁVEL: Gilson Daniel Batista
C.P.F.: 07454479707
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Viana,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
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do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/ 109.414.300,00
c art. 13 da LRF)
Realizado no período
92.642.731,47

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
1.790.869,95
193.451,74

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 074E0700001 - Prefeitura Municipal
de Vila Pavão
RESPONSÁVEL: Irineu Wutke
C.P.F.: 87676680700
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA

emitido ao Poder Executivo Municipal de Vila Pavão,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
54.957,28
-829.395,81

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
-536.006,41
-730.671,57

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (RREO)
PERÍODO: 3º Bimestre de 2019
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UNIDADE GESTORA: 075E0700001 - Prefeitura Municipal
de Vila Valério
RESPONSÁVEL: ROBSON PARTELI
C.P.F.: 08612192790
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Vila Valério,
conforme disposto no §1º, inciso I, do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF),
pelo fato de o jurisdicionado apresentar tendência ao
descumprimento de meta(s) estabelecida(s) na Lei de
Diretrizes Orçamentária, com base nas informações
do 3º Bimestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Meta Bimestral de Arrecadação
Valor
Meta Bimestral de Arrecadação (art. 9º c/c 29.344.300,00
art. 13 da LRF)
Realizado no período
22.646.124,55

Meta Bimestral de Arrecadação não atingida.
Resultado Primário
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Primário realizado no período

Valor
-8.062,50
-1.796.821,19

Meta de Resultado Primário com tendência ao
descumprimento
Resultado Nominal
Meta estabelecida na LDO (art. 9º da LRF)
Resultado Nominal realizado no período

Valor
183.000,00
-1.711.255,27

Meta de Resultado Nominal com tendência ao
descumprimento
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
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referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Semestre de 2019

Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.

UNIDADE GESTORA: 001E0700001 - Prefeitura Municipal
de Afonso Cláudio
RESPONSÁVEL: Edelio Francisco Guedes
C.P.F.: 36408000797
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Afonso
Cláudio, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP
sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II,
§ 1º, do art. 59 da LRF)

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado

Valor
79.008.731,01
38.555.735,93
48,80
42.664.714,75
40.531.479,01
38.398.243,27

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Semestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 003E0700001 - Prefeitura Municipal
de Águia Branca
RESPONSÁVEL: ANGELO ANTONIO CORTELETTI
C.P.F.: 67436706772
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Águia
Branca, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre
a RCL
www.tce.es.gov.br

Valor
37.021.441,22
18.780.264,17
50,73

Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, 19.991.578,26
Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo 18.991.999,35
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II, § 17.992.420,43
1º, do art. 59 da LRF)

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Semestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 008E0700001 - Prefeitura Municipal
de Apiacá
RESPONSÁVEL: FABRÍCIO GOMES THEBALDI
C.P.F.: 02461638799
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de
Apiacá, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP
sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II,
§ 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
25.536.423,44
12.821.107,30
50,21
13.789.668,66
13.100.185,22
12.410.701,79

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Semestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 013E0700001 - Prefeitura Municipal
de Boa Esperança
RESPONSÁVEL: LAURO VIEIRA DA SILVA
C.P.F.: 79368077720
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Boa

Esperança, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP
sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II,
§ 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
45.077.651,09
25.129.450,69
55,75
24.341.931,59
23.124.835,01
21.907.738,43

Limite Legal de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Semestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 018E0700001 - Prefeitura Municipal
de Castelo
RESPONSÁVEL: Luiz Carlos Piassi

www.tce.es.gov.br

C.P.F.: 15930297720
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de
Castelo, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP
sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II,
§ 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
97.052.245,52
48.203.068,22
49,67
52.408.212,58
49.787.801,95
47.167.391,32

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
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PERÍODO: 1° Semestre de 2019

Vitória, 6 de agosto de 2019.

UNIDADE GESTORA: 022E0700001 - Prefeitura Municipal
de Divino de São Lourenço

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

RESPONSÁVEL: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

C.P.F.: 00374114706

PERÍODO: 1° Semestre de 2019

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Divino São
Lourenço, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

UNIDADE GESTORA: 034E0700001 - Prefeitura Municipal
de Itaguaçu

Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre
a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III,
Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II, §
1º, do art. 59 da LRF)

Valor
19.818.977,24
10.004.124,11
50,48
10.702.247,71
10.167.135,32
9.632.022,94

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.

RESPONSÁVEL: Darly Dettmann
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de
Itaguaçú, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Valor
41.829.972,03
20.994.442,85
50,19
22.588.184,90
21.458.775,65
20.329.366,41

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
www.tce.es.gov.br

Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Semestre de 2019

C.P.F.: 24373141720

Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre
a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III,
Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II, §
1º, do art. 59 da LRF)

referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.

UNIDADE GESTORA: 038E0700001 - Prefeitura Municipal
de Jaguaré
RESPONSÁVEL: Rogério Feitani
C.P.F.: 03176190719
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de
Jaguaré, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre
a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III,
Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II, §
1º, do art. 59 da LRF)

Valor
92.177.608,82
47.514.880,29
51,55
49.775.908,76
47.287.113,32
44.798.317,89

Limite Prudencial de Despesa com Pessoal ultrapassado
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Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Semestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro
RESPONSÁVEL: Sergio Farias Fonseca

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

C.P.F.: 87337452772
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Jerônimo
Monteiro, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre
a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III,
Art. 20 da LRF)

Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo 17.601.406,79
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II, § 16.675.016,96
1º, do art. 59 da LRF)

Valor
34.310.734,49
17.482.296,69
50,95
18.527.796,62

PERÍODO: 1° Semestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 041E0700001 - Prefeitura Municipal
de Laranja da Terra
RESPONSÁVEL: JOSAFÁ STORCH
C.P.F.: 01356654770
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Executivo Municipal de Laranja da
Terra, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo Valor
www.tce.es.gov.br

Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP
sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II,
§ 1º, do art. 59 da LRF)

32.691.283,55
16.366.691,03
50,06
17.653.293,12
16.770.628,46
15.887.963,81

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Semestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 043E0700001 - Prefeitura Municipal
de Mantenópolis
RESPONSÁVEL: HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
C.P.F.: 02028060735
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de
Mantenópolis, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
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fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP
sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II,
§ 1º, do art. 59 da LRF)

Valor
40.914.909,97
20.486.843,51
50,07
22.094.051,38
20.989.348,81
19.884.646,25

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Semestre de 2019
UNIDADE

GESTORA:

053E0700001

-

Municipal de Pancas
RESPONSÁVEL: SIDICLEI GILES DE ANDRADE
C.P.F.: 03158278740

Prefeitura

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de
Pancas, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP
sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II,
§ 1º, do art. 59 da LRF)

Limite Prudencial
ultrapassado

de

Despesa

Valor
50.159.447,73
25.756.491,87
51,35
27.086.101,77
25.731.796,69
24.377.491,60

com

Pessoal

Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
www.tce.es.gov.br

PERÍODO: 1° Semestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 055E0700001
Municipal de Pinheiros

-

Prefeitura

RESPONSÁVEL: ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
C.P.F.: 01698632711
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de
Pinheiros, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre
a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III,
Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II, §
1º, do art. 59 da LRF)

Valor
69.485.617,96
37.247.896,67
53,61

Limite Prudencial
ultrapassado

com

de

Despesa

37.522.233,70
35.646.122,01
33.770.010,33

Pessoal

Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO
ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Semestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 060E0700001
Municipal de Rio Novo do Sul

-

Prefeitura

Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

RESPONSÁVEL: Thiago Fiorio Longui

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

C.P.F.: 05782312718
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Rio
Novo do Sul, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre
a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III,
Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II, §
1º, do art. 59 da LRF)

de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.

Valor
34.909.083,12
17.509.228,68
50,16
18.850.904,88
17.908.359,64
16.965.814,40

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo

PERÍODO: 1° Semestre de 2019
UNIDADE GESTORA: 062E0700001
Municipal de Santa Maria de Jetibá

-

Prefeitura

Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II, § 291.599,96
1º, do art. 59 da LRF)

Limite Legal de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.
TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

RESPONSÁVEL: Hilario Roepke
C.P.F.: 52704467749

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de Santa
Maria de Jetibá, conforme disposto no §1º do art. 59
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado
o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com base nas
informações do 1° Semestre de 2019 do sistema
LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

PERÍODO: 1° Semestre de 2019

Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre
a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III,
Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
www.tce.es.gov.br

Valor
599.999,91
61.971.684,79
10.328,62
323.999,95
307.799,95

UNIDADE GESTORA: 062L0200001 - Câmara Municipal
de Santa Maria de Jetibá
RESPONSÁVEL: ELMAR FRANCISCO THOM
C.P.F.: 73221201753
Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o
responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA
emitido ao Poder Legislativo Municipal de Santa Maria
de Jetibá, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)
abaixo relacionado(s), com base nas informações
do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como
demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal - Legislativo Valor
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
599.999,91
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre
a RCL
Limite Máximo (6% da RCL)(Incisos I, II e III,
Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (5,70% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (5,40% da RCL) (inciso II, §
1º, do art. 59 da LRF)

3.037.502,39
506,25
35.999,99
34.199,99
32.400,00

Limite Legal de Despesa com Pessoal ultrapassado.
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à
Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
PERÍODO: 1° Semestre de 2019
-

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica o

do 1° Semestre de 2019 do sistema LRFWeb, como

responsável acima identificado NOTIFICADO do ALERTA

demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:
Limite de Despesa com Pessoal Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP
sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)
(Parágrafo único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso
II, § 1º, do art. 59 da LRF)

emitido ao Poder Executivo Municipal de Venda Nova

Valor

do Imigrante, conforme disposto no §1º do art. 59

72.192.259,42
36.549.855,47
50,63
38.983.820,09

Prefeitura

da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado
o(s) limite(s) abaixo relacionado(s), com base nas
informações do 1° Semestre de 2019 do sistema

37.034.629,08

LRFWeb, como demonstrado no(s) quadro(s) a seguir:

35.085.438,08

Limite de Despesa com Pessoal - Executivo
Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total com Pessoal – DTP
sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e
III, Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22- LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL) (inciso II,
§ 1º, do art. 59 da LRF)

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades
referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

UNIDADE GESTORA: 070E0700001
Municipal de Sooretama

abaixo relacionado(s), com base nas informações

Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão
desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.

Valor
68.978.764,16
34.482.810,76
49,99
37.248.532,65
35.386.106,01
33.523.679,38

Limite de Alerta de Despesa com Pessoal ultrapassado
Informamos que, com base nos arts. 22 e 23 da Instrução
Normativa TC nº 43/2017, após a geração deste Termo
de Notificação Eletrônico, todas as funcionalidades

TERMO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICO

referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM) e à

C.P.F.: 03181828742

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

Prestação de Contas Anual (PCA) do CidadES ficarão

Pelo presente Termo de Notificação Eletrônico, fica
o responsável acima identificado NOTIFICADO do
ALERTA emitido ao Poder Executivo Municipal de
Sooretama, conforme disposto no §1º do art. 59 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o(s) limite(s)

PERÍODO: 1° Semestre de 2019

RESPONSÁVEL: Alessandro Broedel Torezani

UNIDADE

GESTORA:

072E0700001

Municipal de Venda Nova do Imigrante
RESPONSÁVEL: Braz Delpupo

-

Prefeitura

desabilitadas para essa Unidade Gestora, sendo a
assinatura digital no referido Termo condição necessária
para restabelecer as funcionalidades do sistema.
Vitória, 6 de agosto de 2019.

C.P.F.: 42054206768
www.tce.es.gov.br
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SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

À Secretaria Geral das Sessões – SGS compete:
- Secretariar as sessões do Plenário e assessorar
o Presidente, os Conselheiros, os Auditores e o
Ministério Público junto ao Tribunal durante as
reuniões, e em decorrência destas adotar todas
as medidas necessárias ao funcionamento do
Plenário;

Atos da Secretaria Geral das Sessões
Publicação de errata para correção de inexatidão
material não ensejando restituição de prazo nos
termos do parágrafo único do art. 365 do RITCEES.
ACÓRDÃO 175/2019-6 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 04941/2016-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
UG: PMJN - Prefeitura Municipal de João Neiva

- Zelar pela organização, divulgação e publicação dos
atos que lhe são pertinentes;

Relator: Marco Antonio da Silva

- Providenciar a redação dos acórdãos, pareceres e
decisões;

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2015 – PREFEITURA/ORDENADOR – MANTER
IRREGULARIDADES – JULGAR IRREGULARES AS
CONTAS – MULTA - APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
DO ACÓRDÃO – POR FORÇA DA TESE FIXADA
PELO STF NO RE 848.826 - COMUNICAÇÃO DO
JULGAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL - SOB A FORMA
DE PARECER PRÉVIO - FINS DE INELEGIBILIDADE (LEI
COMPLEMENTAR 64/90, ART. 1º, I, g, ALTERADO
PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010) – ENVIAR
COMUNICAÇÃO DE JULGAMENTO – DAR CIÊNCIA –
ARQUIVAR.

- Organizar e promover a publicação da súmula de
jurisprudência;
- Disponibilizar para consulta nos sistemas de
informática e no sítio eletrônico do Tribunal os
acórdãos e pareceres na íntegra, após sua leitura
em sessão, assim como as manifestações técnicas e
pareceres do Ministério Público junto ao Tribunal;
- Certificar o trânsito em julgado das decisões;
- Organizar, manter e divulgar os cadastros e registros
previstos neste Regimento;
- Proceder à juntada de avisos de recebimento
e contrafés relativos aos processos de sua
competência.
Telefone: (27) 3334-7677

Responsável: ROMERO GOBBO FIGUEREDO

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas
Anual/Ordenador, da Prefeitura Municipal de
João Neiva, relativa ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. Romero Gobbo Figueredo –
www.tce.es.gov.br

Prefeito Municipal.
O responsável foi regularmente citado, através da
Decisão Monocrática 00938/2017-8 e Termo de
Citação 01033/2017-2, nos termos do Relatório
Técnico 00092/2017-8 e Instrução Técnica Inicial - ITI
00156/2017-4, e, mesmo após prorrogação de prazo,
não apresentou suas razões de defesa, foi declarado
REVEL pela Decisão Monocrática 01504/2018-8,
observando-se o devido processo legal, bem como o
direito do gestor ao contraditório e à ampla defesa.
A área técnica, através do NCE - Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia, nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 03769/20181, opinou pela irregularidade das Contas, com
expedição de determinações, em razão da mantença
dos indicativos de irregularidades constantes dos itens
3.2.2.1, 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.2.1 e 3.4.2.2 do Relatório
Técnico.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu
Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos
termos do Parecer 04529/2018-3, em consonância
com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas
para emissão de relatório e voto para efeito de
deliberação do Colegiado, na forma do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual/
Ordenador, da Prefeitura Municipal de João Neiva,
relativa ao exercício de 2015 em comento, necessário
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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é sua análise para posterior deliberação em razão da
documentação que lhe deu suporte.

ITC 03769/2018-1, verbis:
[...]

inciso I, alínea “a” e “b” da Lei Federal 8.212/91; Arts.
40 e 195, inciso I da Constituição Federal.

1. PRELIMINARMENTE:

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Propõe-se ainda determinar ao atual gestor:

Em se tratando de prestação de contas/ordenador
de Prefeitura, antes de adentrar ao mérito, cumpre
a este Relator tecer considerações sobre a 41ª
Sessão Ordinária da Segunda Câmara, realizada em
13/12/2017, em que o Conselheiro em Substituição,
naqueles autos, suscitou a necessidade de remeter
o julgamento do Processo TC 6878/2016 ao Plenário,
em razão de estar, à época, sendo discutida no RE
848.826, pelo Supremo Tribunal Federal, a matéria
tratada nestes autos, a saber, julgamento das contas
de governo e gestão de prefeitos pelas respectivas
câmaras municipais, ocasião em que foi proferida a
Decisão TC 5043/2017.

A prestação de contas anual analisada refletiu a
conduta do Prefeito de João Neiva, Sr. Romero Gobbo
Figueredo, em suas funções como ordenador de
despesas, no exercício de 2015.

- Regularização das divergências entre registros
contábeis e valores inventariados, nos termos da IN
TCEES 36/2016, Lei 4320/64 e Normas Brasileiras de
Contabilidade;

Tendo em vista o que determina a legislação
pertinente, no que tange ao aspecto técnicocontábil, opina-se pela IRREGULARIDADE da
presente Prestação de Contas, na forma do art. 84 da
Lei Complementar 621/12, em função dos seguintes
itens não regularizados do RT 92/2017:

- A tomada de medidas administrativas para
responsabilizar e ressarcir ao erário eventuais
dispêndios com encargos financeiros, oriundos do
pagamento em atraso de contribuições previdenciárias
ao regime próprio e à autarquia federal, observandose a IN 32/2014. – g.n.

Item 3.2.2.1 Divergência entre os valores apurados no
inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos
registrados no Balanço Patrimonial. Fundamentação
legal: arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64 (passível de ressalva
e determinação);

Por seu turno, o douto representante do Parquet
de Contas, nos termos do Parecer, acompanhou na
íntegra, a área técnica.

Ocorre que, posteriormente, o entendimento acerca
da matéria foi alterado com a adoção da recomendação
da ATRICON nesse sentido, de modo que não mais se
justifica a sujeição deste processo ao Plenário desta
Corte, razão pela qual retoma-se o julgamento do
feito nesta Primeira Câmara.
2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o
douto representante do Parquet de Contas opinaram
pela IRREGULARIDADE das contas, em razão da
REVELIA do gestor e, consequentemente, pela
mantença dos indicativos de irregularidades 3.2.2.1,
3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.2.1 e 3.4.2.2 do Relatório Técnico.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área
técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva –

Item 3.4.1.1 Recolhimento da contribuição patronal
em valor menor que o devido RPPS. Fundamentação
legal: Arts. 40 e 195, inciso I da Constituição Federal.
Item 3.4.1.2 Ausência de recolhimento de
contribuições previdenciárias retidas dos segurados
do RPPS. Fundamentação legal: Arts. 40, 149, § 1º e
195, inciso II da Constituição Federal.
Item 3.4.2.1 Recolhimento da contribuição patronal
em valor menor que o devido RGPS. Fundamentação
legal: Arts. 40 e 195, inciso I da Constituição Federal.
Item 3.4.2.2 Ausência de recolhimento de
contribuições previdenciárias retidas pertinentes ao
RGPS. Fundamentação legal: Art. 15, inciso I e art. 30,
www.tce.es.gov.br

3. DO MÉRITO:
Assim, considerando a REVELIA do gestor, cumpre a
este Relator o enfrentamento de mérito dos indicativos
de irregularidades, cuja mantença foi sugerida pela
área técnica, à luz da documentação dos autos, bem
como da legislação aplicável, a saber:
3.1. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS NO
INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS EM ALMOXARIFADO,
E OS SALDOS REGISTRADOS NO BALANÇO
PATRIMONIAL (ITEM 3.2.2.1 – RT):
Base normativa: artigos 94 a 96 da Lei 4.320/1964.
De acordo com o relato técnico, foi verificada
divergência entre os valores registrados na
contabilidade e no inventário dos referidos bens.
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019

50

ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

Considerando que o gestor não apresentou as
necessárias justificativas requeridas, acompanhando
o entendimento técnico e do Órgão Ministerial
mantenho o presente indicativo de irregularidade,
conforme razões por eles indicadas, as quais adoto
como razões de decidir.

Examinando o relato técnico, verifico que, em
verdade, o valor de 145.279,84 corresponde a 19,05%
do somatório do saldo do exercício anterior, e, as
retenções, no exercício (94.463,50 + 668.055,92 =
762.519,42 x 19,05% = 145.279,84), sendo 7,61% das
retenções no exercício.

3.2. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
EM VALOR MENOR QUE O DEVIDO AO RPPS (ITEM
3.4.1.1 – RT):

Considerando que o gestor não apresentou as
necessárias justificativas requeridas, acompanhando
o entendimento técnico e do Órgão Ministerial,
mantenho o presente indicativo de irregularidade,
conforme razões por eles indicadas, as quais adoto
como razões de decidir.

Base normativa: artigos 40 e 195, inciso I, da
Constituição Federal.
Segundo o relato técnico, foi constatado o pagamento
de apenas 17,25% dos valores devidos de contribuição
patronal ao Regime Próprio de Previdência Social RPPS, restando pago menos R$ 1.108.494,49.

3.4. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
EM VALOR MENOR QUE O DEVIDO AO RGPS (ITEM
3.4.2.1 – RT):

Considerando que o gestor não apresentou as
necessárias justificativas requeridas, acompanho
o entendimento técnico e do Órgão Ministerial,
mantenho o presente indicativo de irregularidade,
conforme razões por eles indicadas, as quais adoto
como razões de decidir.

Base normativa: artigos 40, e 195, inciso I, da
Constituição Federal.

3.3.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS
SEGURADOS DO RPPS. (ITEM 3.4.1.2 – RT):

Considerando que o gestor não apresentou as
necessárias justificativas requeridas, acompanhando
o entendimento técnico e do Órgão Ministerial,
mantenho o presente indicativo de irregularidade,
conforme razões por eles indicadas, as quais adoto
como razões de decidir.

Base normativa: artigos 40, 149, § 1º, e 195, inciso II,
da Constituição Federal.
De acordo com o relato técnico, a referida conta
apresentou saldo inicial de R$ 94.463,50, houve
retenção de R$ 668.055,92 e baixa e R$ 617.239,58,
no exercício, restando a pagar R$ 145.279,84, que
corresponde a 21,75% das retenções no exercício.

Consta do relato técnico que foi pago apenas 78,40%
das contribuições patronais devidas ao Regime Geral
da Previdência Social - RGPS, restando não pago, no
exercício, o valor de R$ 244.452,52.

3.5. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS PERTINENTES AO RGPS.
(ITEM 3.4.2.2 – RT):
Base normativa: artigos 15, inciso I, e 30, inciso I,
www.tce.es.gov.br

alíneas “a” e “b”, da Lei 8212/1991; e artigos 40. E
195, inciso I, da Constituição Federal.
De acordo com o relato técnico, a referida conta,
que se refere a retenções de terceiros, apresentou
saldo inicial de R$ 294.880,61, houve retenção de R$
567.356,62 e baixa de R$ 154.584,80, no exercício,
restando a pagar o valor de R$ 707.652,43, que
corresponde a 124,73% das retenções no exercício.
Examinando o relato técnico, verifico que, em
verdade, o valor de 707.652,44 corresponde a 82,07%
do somatório do saldo do exercício anterior, e, as
retenções, no exercício (294.880,61 + 567.356,62 =
862.237,23 x 82,07% = 707.652,43), sendo 124,73%
das retenções de terceiros no exercício.
Considerando que o gestor não apresentou as
necessárias justificativas requeridas, acompanhando
o entendimento técnico e do Órgão Ministerial,
mantenho o presente indicativo de irregularidade,
conforme razões por eles indicadas, as quais adoto
como razões de decidir.
Com relação às determinações sugeridas pela área
técnica, deixo de acolhê-las em razão da REVELIA do
gestor, podendo ser expedidas em eventual recurso
de reconsideração, não tendo passado pelo crivo do
contraditório.
Importante ressaltar que o Plenário do STF, em decisão
proferida no RE 848.826, adotou o entendimento
de que, para fins de inelegibilidade (art. 1º inciso I,
alínea “g”, da Lei Complementar 64/90, alterado
pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010),
a apreciação das contas de gestão dos prefeitos
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será feita pelas Câmaras Municipais, com auxílio
dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer
prévio somente deixará de prevalecer por 2/3 dos
vereadores.
A ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil), por meio da Resolução 01/2018, de
13 de agosto de 2018, com base na retro mencionada
decisão do STF, recomendou a todos os Tribunais de
Contas do Brasil, que, nos processos de contas de
gestão em que o Prefeito figurar como ordenador
de despesa e houver repercussão para fins de
inelegibilidade deve ser submetido ao Colegiado
Municipal por ser de sua competência.
Seguindo recomendação da ATRICON, baseada na
decisão proferida pelo STF no RE 848.826, o acórdão
de julgamento produzirá todos os efeitos legais, tais
como imputação de débito e aplicação de multa,
exceto quanto à aplicação da lei da “ficha limpa”. Após
o trânsito em julgado do acórdão, o Tribunal emitirá
parecer prévio que instrumentalizará o julgamento
pela Câmara Municipal somente para os fins
inelegibilidade (art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar
64/90, alterado pela Lei Complementar 135, 4 de
junho de 2010).
4. DO DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento
da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA

Conselheiro em Substituição
ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1. JULGAR IRREGULAR a Prestação de Contas Anual/
Ordenador da Prefeitura Municipal de João Neiva,
relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
do Sr. Romero Gobbo Figueredo, nos termos do art.
84, inciso III, e § 1º da Lei Complementar 621/2012,
observando que este julgamento não produz efeitos
para os fins do art. 1º, I, “g” da Lei Complementar
64/90 (alterado pela Lei Complementar 135, de 4
de junho de 2010), em relação ao responsável, por
força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
na decisão do Recurso Extraordinário 848.826/DF;
2. APLICAR MULTA ao Sr. Romero Gobbo Figueredo,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizáveis
na forma do art. 138 c/c art. 135, § 3º, ambos da
Lei Complementar 621/2012, dosada na forma do
artigo 389, inciso I da Resolução TC 261/2013, em
face da mantença dos indicativos de irregularidades
constantes dos itens 3.2.2.1, 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.2.1 e
3.4.2.2 do Relatório Técnico 00092/2017-8;
3. ENVIAR, após o trânsito em julgado, a comunicação
do julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário
848.826/DF, sob a forma de parecer prévio,
recomendando a desaprovação das contas pela
Câmara Municipal, para fins de inelegibilidade, nos
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termos do art. 1º, I, “g” da Lei Complementar 64/90
(alterado pela Lei Complementar 135, 4 de junho de
2010);
4. DAR CIÊNCIA aos interessados, ARQUIVANDOSE os presentes autos após o respectivo trânsito em
julgado e o adimplemento da obrigação.
2. Unânime
3. Data da Sessão: 20/02/2019 – 4ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir
da publicação deste Acórdão, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Quando cabível recurso, os prazos para interposição
encontram-se previstos no Título VIII do mesmo
diploma normativo.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
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HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LUCIRLENE SANTOS RIBAS
Secretária-adjunta das sessões

ACÓRDÃO 178/2019-6 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: 05572/2018-7
Classificação: Controle Externo - Fiscalização Representação
UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma
Relator: Marco Antonio da Silva
Responsável: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA,
VALERIO NASCIMENTO BOURGUIGNON
Representante: NICOLE PINHEIRO COSTA
REPRESENTAÇÃO – MANTER O CONHECIMENTO –
REJEITAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS - PROCEDÊNCIA
– APLICAR MULTA – DAR CIÊNCIA – ENCAMINHAR AO
MPEC – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, com
pedido de medida cautelar inaudita altera pars,
formulada pela empresa Sra. Nicole Pinheiro Costa,
em face do Município de Piúma, referente a possíveis
irregularidades no âmbito do Pregão Presencial nº
016/2018, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em prestar serviço de locação de
impressão/copiadora com recarga de cartuchos e
manutenção preventiva e corretiva.

O Colegiado da 1ª Câmara desta Corte de Contas,
através da Decisão TC 01789/2018-5, conheceu
da representação, indeferiu a medida cautelar,
submetendo os autos sob o rito ordinário, expedindose citação ao Sr. Valério Nascimento Bourguignon
(Pregoeiro), bem como ciência à representante.
O Sr. Valério Nascimento Bourguignon, foi declarado
revel, nos termos da Decisão Monocrática 01710/20189 de 15/10/2018, em razão de ter sido citado
pessoalmente, conforme AR / Contrafé 05487/2018-5
e não ter apresentado justificativa.
Verifica-se dos autos, que o responsável, através
do Protocolo nº 15374/2018-3 (Defesa/Justificativa
01431/2018-2, Defesas Complementares 20.160/20181 e 20.161/2018-5), apresentou, intempestivamente,
suas alegações de defesa, tendo a Eminente Relatora
à época, determinado a juntada aos autos, conforme
Despacho 55.186/2018-7, vez que a análise conclusiva
não tinha sido iniciada.
A área técnica, nos termos da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 04584/2018-2, opinou pela
procedência da representação, em face do
reconhecimento das irregularidades constantes dos
itens 2.1 e 2.2, pela rejeição das razões de justificativas
apresentadas; pela aplicação de multa e ciência à
representante.
O Ministério Público Especial de Contas, através do
Procurador, Dr. Luciano Vieira, por meio do Parecer
05874/2018-9, em consonância com a área técnica,
pugnou no mesmo sentido.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos
www.tce.es.gov.br

a este Magistrado de Contas para emissão de relatório
e voto para efeito de deliberação do Colegiado, na
forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
A representação aponta indícios de irregularidades no
processo licitatório relativo ao Pregão Presencial nº
016/2018, razão pela qual se faz necessário analisar,
os indícios de irregularidades, as justificativas
apresentada pelo responsável e os elementos trazidos
aos autos pela área técnica e pelo Ministério Público
Especial de Contas.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise do feito, verifico que o responsável foi
declarado revel, conforme Decisão Monocrática
01710/2018-9, apresentando, intempestivamente,
suas alegações de defesa.
A área técnica opinou pela procedência da
representação, em face da manutenção das
irregularidades constantes dos itens 2.1 e 2.2, além
da rejeição das alegações de defesa, bem como pela
aplicação de multa e ciência à representante.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área
técnica, conforme Instrução Técnica Conclusiva – ITC
04584/2018-2, verbis:
[...]
3. Conclusão e propostas de encaminhamento
Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 99, §
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2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugerese que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente
representação, tendo em vista o reconhecimento das
seguintes irregularidades:
IRREGULARIDADE
2.1 Inclusão de cláusula restritiva da
competitividade no edital
2.2 Especificação insuficiente do objeto
e ausência de estudos que demonstrem
a vantajosidade do modelo de
contratação escolhido

RESPONSÁVEL
Valério Nascimento
Bourguignon
(Gerente Geral de
Compras)

Posto isso, opina-se por:
REJEITAR as razões de justificativas do senhor
Valério Nascimento Bourguignon, em razão das
irregularidades dispostas no item 2.1 e 2.2 desta
Instrução Técnica Conclusiva.
Aplicar MULTA individual ao responsável, com fulcro
no art. 135, II da LC 621/2012.
CIENTIFICAR o representante da decisão do Tribunal,
nos termos do artigo 307, § 7º do RITCEES. – g.n.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu turno,
anuiu os termos do posicionamento da área, conforme
Parecer 05874/2018-9, nos seguintes termos, litteris:
[...]
III. CONCLUSÃO
Ante ao exposto, pugna o Ministério Público de
Contas:
1 – seja CONHECIDA a presente representação e, no
mérito, julgada PROCEDENTE, na forma dos arts. 95,
inciso II, 101, parágrafo único, da LC n. 621/2012,
para:
2 – com espeque no art. 135, inciso II, da LC n.

621/2012 c/c art. 389, inciso II, do RITCEES, cominar
multa pecuniária a Valério Nascimento Bourguignon.
Ainda, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n.
8.625/1993, bem como no parágrafo único do art. 53
da LC n. 621/2012, reserva-se, ainda, esse Parquet
ao direito de manifestar-se oralmente em sessão de
julgamento. – g.n.
2. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Denota-se que a presente representação fora
conhecida, nos termos do Voto nº 03581/2018-7 da
então Relatora, conforme Decisão nº 01789/2018-5,
por estarem presentes os requisitos constantes do
artigo 177 c/c o § único, do artigo 182 do Regimento
Interno, Resolução TC nº 261/2013.
Verifica-se que, de fato, estão presentes os requisitos
de admissibilidade, havendo interesse e legitimidade,
razão pela qual deve ser mantido o conhecimento da
mesma, conforme antes decidido.
3. DO MÉRITO:
Assim sendo, cumpre a este Relator o enfrentamento
de mérito dos indicativos de irregularidades, cuja
mantença foi sugerida pela área técnica e pelo
douto representante do Parquet de Contas, à luz da
documentação dos autos, das razões de defesa, bem
como da legislação aplicável, a saber:
3.1. INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESTRITIVA
COMPETITIVIDADE NO EDITAL (ITEM 2.1 - ITC):

DA

Base normativa: art. 3°, § 1°, inciso I, da Lei n.
8.663/93, e art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal
Responsável: Valério Nascimento
(Gerente Geral de Compras).
www.tce.es.gov.br

Bourguignon

Conduta: Elaborar Termo de Referência para
contratação de serviços de locação de impressoras/
copiadoras com recarga de cartuchos e manutenção
corretiva estipulando prazo de até 2 horas para troca
de tonner após solicitado pela Prefeitura de Piúma.
Nexo: A estipulação de prazo de até 2 horas para
troca de tonner após solicitado pela Prefeitura não
caracteriza exigência indispensável à garantia do
cumprimento das obrigações, possuindo caráter
restritivo da competitividade.
O responsável, em síntese, alega que foi estabelecido
o prazo de 02 (duas) horas para a substituição de
tonner, oportunizando que as empresas, sediadas ou
com filiais num raio de até 90 quilômetros, pudessem
atender tal exigência, salientando a existência de
descentralização das Secretarias Municipais, bem
como a participação do certame de empresas de
Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Vitória e até
mesmo de Itaúna-MG, o que reforça a necessidade
deste prazo.
A área técnica concluiu pela mantença da presente
irregularidade, alegando, em síntese, que a defesa
trouxe “alguns argumentos já apresentados e
analisados previamente”, acrescentando informações
“como a de que o tempo de 30 minutos seria suficiente
para procedimentos internos antes de seguir viagem
para Piúma”.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva
argumenta que “não há impedimento legal para que
a Administração imponha um tempo limite para o
atendimento de uma contratada, na verdade, na área
da Tecnologia da Informação, é considerada uma boa
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prática o estabelecimento de Acordos de Nível de
Serviço, de forma a garantir o fornecimento de bens
e prestação de serviços em prazos adequados ao
negócio”.
Argumenta, também, o subscritor que “no caso
da Administração Pública, tais imposições devem
ser justificadas, sob pena de indevida restrição à
competitividade e, conforme se observa no Acórdão
TC-516/2017, supracitado, o que se precisa é fazer
um juízo de razoabilidade e proporcionalidade sobre
as restrições a serem estabelecidas, normalmente,
elas devem levar em conta o que foi levantado nos
estudos técnicos preliminares”.
Entretanto, o subscritor suscita a razoabilidade
em determinar tempo de 02 (duas) horas para
fornecimento de um tonner, a partir da solicitação,
entendendo que não há motivo “para exigir entrega do
insumo num tempo exíguo”, contra argumentando a
possibilidade de manutenção de tonners em estoque,
no sentido de não haver paralisação nos serviços.
Ressalta o subscritor que “os equipamentos atuais
emitem alertas indicando que o tonner está próximo
de terminar”, evitando surpresas e paralisação de
serviços.
Assim sendo, entendo que o tempo de 02 (duas) horas
para fornecimento de um tonner, pode restringir a
competitividade do certame, tornando restrito o
universo de possíveis licitantes.
Desta feita, entendo que, as justificativas apresentadas
pelo responsável, não foram suficientes para afastar a
irregularidade.

Posto isto, acompanhando o entendimento técnico
e do Órgão Ministerial, mantenho a irregularidade,
conforme razões antes indicadas.
3.2. ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE DO OBJETO
E AUSÊNCIA DE ESTUDOS QUE DEMONSTREM A
VANTAJOSIDADE DO MODELO DE CONTRATAÇÃO
ESCOLHIDO (ITEM 2.2 - ITC):
Base normativa: artigos 3º, § 1º, inciso I e 23, § 1º, da
Lei Federal 8666/1993.
Responsáveis: art. 3°, II, da Lei n° 10.520/2002, art. 3º
da Lei 8.666/1993 e princípio da motivação dos atos
administrativos.
Responsáveis: Valério Nascimento
(Gerente Geral de Compras).

Bourguignon

Conduta: Elaborar Termo de Referência para
contratação de serviços de locação de impressoras/
copiadoras com recarga de cartuchos e manutenção
corretiva sem estudos prévios para subsidiá-lo.
Nexo: A ausência de estudos prévios indica que o
termo de referência foi elaborado sem a devida
demonstração da demanda da Prefeitura e da
vantagem do modelo de contratação escolhido
(franquia livre).
Da análise dos autos, verifico da alegação do
responsável, que a modalidade de contratação por
franquia livre é regra no Município há várias gestões,
não tendo sido questionada, por qualquer licitante,
não sendo impedimento para que 07 (sete) empresas
oferecessem propostas.
Alega o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva que
“a simples comparação de preços de um contrato atual
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com um anterior não é suficiente para comprovar a
lisura do procedimento licitatório”, alegando que
é “preciso uma comparação detalhada para fazer
confrontação de preços, caso, por exemplo, os
equipamentos fornecidos anteriormente fossem mais
robustos, é normal que o preço fosse maior”.
Conclui o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC o seguinte, in verbis:
[...]
Em segundo lugar, não se sabe se os preços do
contrato anterior eram majorados. Se esse fosse o
caso, não serviria como padrão para avaliação do
custo “do mercado”. Um custo mais baixo no novo
contrato não seria nada mais do que correção de
uma anormalidade.
Em terceiro lugar, caso o mesmo tipo de comparação
fosse feita com outros contratos, poder-se-ia chegar
à conclusão de que o certame não foi tão vantajoso.
Tomando, por exemplo, o contrato 165/2017
da prefeitura de Marataízes, a locação de uma
impressora monocromática multifuncional saiu ao
custo de R$ 100,00 mensais. Ou seja, o mesmo preço
do contrato 109/2018, da prefeitura de Piúma. Por
isso, para comprovar a real vantajosidade do novo
contrato, um estudo mais aprofundado teria que ter
sido apresentado.
Sobre o modelo de consumo e pagamento por livre
franquia, de fato não ficou demonstrado que é o
método mais vantajoso para a Administração. Aliás,
foi possível concluir que a Administração não fez
qualquer análise sobre tal vantajosidade porque não
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tinha as informações necessárias. Não havia qualquer
estimativa do número de cópias mensais. Tanto que
a prefeitura teve que recorrer à antiga prestadora do
serviço, que se negou a prestar a informação.
A falta de informação sobre a estimativa mensal
do número de cópias demonstra ausência de
estudos técnicos preliminares e, por isso, violação
ao que dispõe o art. IX da Lei 8.666/93, que exige
que o projeto básico seja elaborado com base nas
indicações dos estudos técnicos preliminares.
O efeito da ausência de informações, resultado de
deficiências nos estudos técnicos preliminares é a
dificuldade de elaboração de propostas de preços e
vantagem indevida à licitantes que já prestam serviço à
Administração, por esta ter conhecimento privilegiado
(que nem a própria Administração detinha!). – g.n.
Desta feita, entendo que, as justificativas apresentadas
pelo responsável, não foram suficientes para afastar
a irregularidade, vez que a ausência de informação
sobre o número de cópias, de fato, torna falha a
especificação do objeto.
Posto isto, acompanhando o entendimento técnico
e do Órgão Ministerial, mantenho a irregularidade,
conforme razões antes indicadas.

Conselheiro em Substituição

da Primeira Câmara.

ACÓRDÃO:

4. Especificação do quórum:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira
Câmara desta Egrégia Corte de Contas, ante as razões
expostas pelo relator, em:

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

1. MANTER O CONHECIMENTO da presente
representação, para no mérito, CONSIDERÁ-LA
PROCEDENTE, com fundamento no artigo 95, II c/c
art. 99, § 2º, ambos, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, em razão da manutenção dos indicativos
de irregularidades constantes dos itens 3.1 e 3.2
desta decisão (2.1 e 2.2 da ITC), pelas razões antes
expendidas;

5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante

(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro substituto: Marco Antonio da Silva
(relator).
o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa
aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir
da publicação deste Acórdão, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Quando cabível recurso, os prazos para interposição
encontram-se previstos no Título VIII do mesmo

2. REJEITAR as razões de justificativas apresentadas
pelo Sr. Valério Nascimento Bourguignon, em razão
das irregularidades dispostas no item 2.1 e 2.2 desta
Instrução Técnica Conclusiva;

diploma normativo.

3. APLICAR MULTA PECUNIÁRIA ao Sr. Valério
Nascimento Bourguignon, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), na forma do artigo 135, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012;

CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN

Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.

4. DAR CIÊNCIA aos interessados, encaminhando-se os
autos ao Ministério Público Especial de Contas, para
acompanhamento da decisão, em razão da penalidade
aplicada.

HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

5. ARQUIVAR os presentes autos após o respectivo
trânsito em julgado e o adimplemento da obrigação.

LUCIRLENE SANTOS RIBAS

MARCO ANTONIO DA SILVA

3. Data da Sessão: 20/02/2019 – 4ª Sessão Ordinária

4. DO DISPOSITIVO:

2. Unânime

www.tce.es.gov.br

Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS
Em substituição ao procurador-geral
Secretária-adjunta das sessões

Quarta-feira, 7 de agosto de 2019
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