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Atos dos Relatores
Decisão em Protocolo 00505/2019-9

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): 18757/2019-7
Assunto: Resposta de citação/notificação/diligência/ofício
Descrição complementar:
Criação: 26/11/2019 14:17
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado(s): LEANDRO DA COSTA RAINHA - CPF:
083.395.267-66
Trata-se do protocolo 18757/2019-7 datado de 18/11/2019
interposto pela senhor Leandro da Costa Rainha, requerendo a juntada de defesa/justificativa aos autos do TC
1535/2016-2 que trata de Tomada de Contas Especial decorrente de representação com pedido de medida cautelar em que se narraram indícios de irregularidades no âmbito da Concorrência Pública instaurada pelo Edital 16/2015,
por meio do qual o Município de Presidente Kennedy contratou a empresa Construtora Premocil Ltda. para realizar
“obras de melhorias operacionais e pavimentação da rodovia vicinal municipal do trecho 3.2 (integrante do lote
III): Estrada Cajú – Cancela – Monte Belo, com extensão de
17,90 km”,
Ocorre que, não cabe a juntada do presente expediente no presente momento, pois na forma do Despacho
42771/2018-1 (peça 83 do Processo TC 1535/2016-2) o prazo para a apresentação de defesa/justificativa da ora peticionante venceu em 13/08/2019, sendo que o responsável,
em atendimento ao Termo de Citação 00358/2018-7 (peça
30 do Processo TC 1535/2016-2) já encaminhou defesa no
prazo legal, conforme se comprova na Resposta de Comunicação 00506/2018-5 juntada aos autos (peça 62 do Prowww.tce.es.gov.br

cesso TC 1535/2016-2).
Ademais, na presente etapa processual não cabe à juntada do referido documento, pois o presente feito a que se
refere - TC 1535/2016-2 carece de julgamento e se encontra com a instrução processual encerrada, com a Instrução
Técnica Conclusiva já acostada aos autos (ITC 04081/20193, peça 111 do Processo 1535/2016-2).
Logo, tem lugar à vedação contida no artigo 321, §2º da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), a saber:
Art. 321. Considera-se terminada a etapa de instrução do
processo no momento em que a unidade técnica emitir a
instrução técnica conclusiva.
§ 1º Após o seu encerramento, a instrução processual só
poderá ser reaberta por despacho fundamentado do Relator ou por deliberação do colegiado, de ofício ou a pedido
das partes ou do Ministério Público junto ao Tribunal, para
a realização de diligências.
§ 2º Encerrada a instrução, somente será admitida a juntada de documentos na forma do artigo 61 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 328 deste regimento. [g.n.]
Portanto, impõe-se observar o rito definido pela legislação
pertinente, estando vedada a juntada irrestrita e extemporânea de documentos, em homenagem aos preceitos
do devido processo legal.
No entanto, cabe registrar o que prelecionam o art. 61 da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) e o art. 328 do Regimento Interno do TCEES, que oportunizam às partes a apresentação de novos documentos
por ocasião da sustentação oral. Vejamos:
Lei Complementar Estadual 621/2012
Art. 61. A fase de apreciação ou de julgamenQuarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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to observará as normas previstas para cada espécie de procedimento submetido ao Tribunal, na forma desta Lei Complementar e do Regimento Interno.
Parágrafo único. As partes poderão produzir sustentação
oral , desde que requerida previamente, sendo permitida a
juntada de documentos.
Resolução TC 261/2013
Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes poderão
juntar documento novo.
§ 1º Considera-se documento novo aquele preexistente,
mas ignorado ou inacessível ou, ainda, aquele que, mesmo
produzido após a defesa, contribua para a verdade material.
§ 2º Requerida a apresentação de documento novo por
ocasião da sustentação oral, caberá ao Relator a verificação
do atendimento ao parágrafo anterior como condição de
juntada aos autos, podendo adiar o julgamento do processo ou determinar o cumprimento de diligências que entender pertinentes. [g.n.]
Por todo exposto e com fulcro nas competências outorgadas pelo art. 288, inciso II, III e VII do RITCEES, INDEFIRO
o requerimento formulado pela interessada, dando-lhe CIÊNCIA.
Por fim, publique-se 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
desta Decisão para o TC 1535/2016-2 e ao final, arquive-se.
Em 26 de novembro de 2019.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

DECISÃO MONOCRÁTICA 01150/2019-5
PROCESSO: 04867/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: PMP - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
RELATOR: LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
REPRESENTANTE: MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZ
RESPONSÁVEL: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA, REGINA MARTHA SCHERRES ROCHA
REPRESENTAÇÃO - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 90 (NOVENTA) DIAS - NOTIFICAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA:
Tratam os autos de Representação encaminhada a este
Tribunal pelo Controlador Geral do Município de Piúma
relativa a apresentação, por servidores públicos do município, de diversos diplomas “cancelados” pela Universidade Iguaçu (UNIG).
Consta dos autos a informação quanto à abertura de
processos disciplinares e inquéritos administrativos, com
a designação de Comissão Sindicante Processante, formada por três servidores para apuração dos fatos, estabelecendo-se o prazo de 90 dias, a partir de 10/03/2019,
para conclusão dos trabalhos.
Por meio da Decisão SEGEX nº 00446/2019-5, foi determinada a notificação dos senhores Marco Antônio Rodrigues Diniz (Controlador do Município de Piúma), e
José Ricardo Pereira da Costa (Prefeito Municipal), para que no prazo de 30 (trinta) dias, enviassem relatórios
sobre as providências adotadas em relação aos servidowww.tce.es.gov.br

res envolvidos, contendo informações sobre a utilização
do registro cancelado, o prazo em que houve o beneficiamento financeiro, os valores recebidos indevidamente em decorrência de possível apresentação de diplomas
com registros ilegais e a comprovação do respectivo ressarcimento ou das providências tomadas para o saneamento do problema.
Nesta mesma ocasião encaminhou-se a notificação para
que os responsáveis prestassem esclarecimentos quanto
à manutenção dos vínculos de determinadas servidoras
em situação supostamente irregular, bem como a justificativa da não abertura de processo administrativo disciplinar face a uma determinada servidora.
Devidamente notificados, (Termo de Notificação
00942/2019-6 e Termo de Notificação 00941/2019-1) os
senhores José Ricardo Pereira da Costa e Marco Antônio
Rodrigues Diniz apresentaram informações e documentos complementares (peças 15 a 47).
Submetidos os autos para a análise da documentação
complementar, o setor técnico competente elaborou nova Manifestação Técnica 11359/2019-2 (Peça 51), que
constatou que a administração não ficou inerte face à
decisão desta Corte. Contudo, os esforços empreendidos
ainda não foram suficientes para a plena apuração e conclusão dos fatos.
Observo que consta dos autos relação informando acerca de 74 processos administrativos instaurados para
apuração dos fatos, dentre os quais, somente 7 foram
concluídos, contendo relatório final (Ofício 78/2019, de
27/08/2019 - Peça 44).
No ofício acima mencionado, consta solicitação do presidente da comissão, ao Prefeito, quanto à dilação de praQuarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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zo para a conclusão dos trabalhos, e a motiva devido ao
grande número de processos e os seus prazos de trâmite, em benefício da elucidação dos fatos e da efetiva busca da verdade.
Considerando a Manifestação Técnica 11359/2019-2, da
Área Técnica, que conclui que as determinações desta
Corte não foram ignoradas e que a administração municipal tem demonstrado boa-fé para a apuração dos possíveis indícios de irregularidades, e que seria prudente a
dilatação do prazo nos termos solicitados pelo prefeito,
acompanho esse posicionamento, e DEFIRO a dilação do
prazo, por mais 90 (noventa) dias, para que a administração municipal conclua as determinações contidas na
Decisão Segex 00446/2019-5.
Notifique-se o(a) responsável, a saber, o(a) Sr(a). Prefeito(a) em exercício do Município de Piúma, acerca do teor da presente decisão, disponibilizando cópia da Manifestação Técnica 11359/2019-2, constante dos presentes autos, integrante desta decisão.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA 01170/2019-2
PROCESSOS: 15668/2019-2, 05682/2010-8
CLASSIFICAÇÃO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
UG: SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RELATOR: LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
INTERESSADO: CIDADÃO, EDELSON BRANDAO PAULINO,

ARNALDO JANZ, RICARDO DA SILVA BORGES, JTM - REAL
CONSTRUCOES EIRELI, RIO NORTE SANEAMENTO LTDA,
RECIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

go 395, do Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013.

RECORRENTE: CLAUDIA CASAGRANDE MARCOLAN BORGES

Decisão:

PROCURADOR: MARCOS CESAR MORAES DA SILVA (OAB:
12066-ES)
PEDIDO DE REVISÃO – APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - CONHECER – ENCAMINHAR À ÁREA TÉCNICA
PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA:
Tratam os autos de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, interposto pela Espólio do Sr. Ricardo da Silva Borges, a
Sra. Cláudia Casagrande Marcolan Borges, em face do
Acórdão nº 00746/2017-7, prolatado nos autos do Processo TC 05682/2010-8 (Tomada de Contas Especial Convertida), que julgou irregulares as contas do Sr. Ricardo
da Silva Borges, imputando-lhe o débito de ressarcimento no valor de R$ 52.415,95 (26.111,36 VRTE), solidariamente com a empresa Real Engenharia Construções e Incorporações Ltda, bem como multa de 2.000 VRTE.
A recorrente, em síntese, almeja o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão guerreado, excluindo-se o cancelamento da dívida ativa, bem como a
multa aplicada ao Sr. Ricardo da Silva Borges.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas,
através do Parecer nº 05006/2019-9, da lavra do Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, opinou pelo
não conhecimento do presente recurso.
Desse modo, necessária é à apreciação dos requisitos de
admissibilidade, nos termos do parágrafo único, do artiwww.tce.es.gov.br

É o sucinto relatório.
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Tendo sido interposto o recurso de reconsideração pela Espólio do Sr. Ricardo da Silva Borges, a Sra. Cláudia Casagrande Marcolan Borges, em face do Acórdão
nº 00746/2017-7, prolatado nos autos do Processo TC
05682/2010-8, necessário é tecer considerações.
Cabe informar que o v. Acórdão atacado, assim decidiu,
litteris:
[...]
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC5682/2010, ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte de junho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do Sr. Ricardo da Silva Borges, com amparo
no artigo 59, inciso III, alíneas ”a“ e „“b” da Lei Complementar 32/1993 já revogada, mas aplicável a este caso
em epígrafe por ser contemporânea aos fatos fiscalizados, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1,
aplicando-lhe multa, no valor de 2.000,00 (dois mil) VRTE com base no art. 166, I, do Regimento Interno vigente a época dos fatos e com amparo nos artigos 62, 95
e 96 da Lei Complementar 32/1993 já revogada, mas
aplicável a este caso em epígrafe por ser contemporâQuarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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nea aos fatos fiscalizados e condenando-o ao ressarcimento de R$ 52.415,95 (26.111,36 VRTE), solidariamente com a empresa Real Engenharia Construções e Incorporações Ltda, de acordo com a análise técnica levada
a efeito na Instrução Técnica Conclusiva ITC 3434/2016
e na Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 99/2015;

ao ressarcimento de R$ 26.924,37 (13.412,56 VRTE), solidariamente com a empresa Real Engenharia Construções e Incorporações Ltda., de acordo com a análise técnica levada a efeito na Instrução Técnica Conclusiva ITC
3434/2016 e na Instrução de Engenharia Conclusiva IEC
99/2015;

2. Julgar irregulares as contas do Sr. Arnaldo Janz, revel,
com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas “a” e “b” da
Lei Complementar 32/1993 já revogada, mas aplicável a
este caso em epígrafe por ser contemporânea aos fatos
fiscalizados em razão da irregularidade disposta no item
3.1.1, aplicando-lhe multa, no valor de 3.000,00 (três
mil) VRTE com base no art. 166, I do Regimento Interno
vigente a época dos fatos e com amparo nos artigos 62,
95 e 96 da Lei Complementar 32/1993 já revogada, mas
aplicável a este caso em epígrafe por ser contemporânea
aos fatos fiscalizados, e condenando-o, ao ressarcimento de R$ 211.780,10 (105.499,70 VRTE), solidariamente
com a empresa Rio Norte Saneamento Ltda., de acordo
com a análise técnica levada a efeito na Instrução Técnica Conclusiva ITC 3434/2016 e na Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 99/2015;

4. Condenar a empresa Rio Norte Saneamento Ltda., revel, ao ressarcimento de R$ 211.780,10 (105.499,70 VRTE), solidariamente com o Sr. Arnaldo Janz, em razão da
irregularidade disposta no item 3.1.1, aplicando-lhe multa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil) VRTE com base no
art. 166, I do Regimento Interno vigente a época dos fatos, e com amparo nos artigos 95 e 96 da Lei Complementar 32/1993 já revogada, mas aplicável a este caso
em epígrafe por ser contemporânea aos fatos fiscalizados de acordo com a análise técnica levada a efeito na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 3434/2016 e na Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 99/2015;

3. Julgar irregulares as contas do Sr. Edelson Brandão
Paulino, revel, com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar 32/1993 já revogada,
mas aplicável a este caso em epígrafe por ser contemporânea aos fatos fiscalizados, em razão da irregularidade
disposta no item 3.1.1, aplicando-lhe multa, no valor de
1.000,00 (um mil) VRTE, com no art. 166, I do Regimento Interno vigente a época dos fatos e com amparo nos
artigos 62, 95 e 96 da Lei Complementar 32/1993 já revogada, mas aplicável a este caso em epígrafe por ser
contemporânea aos fatos fiscalizados, e condenando-o,

5. Condenar a empresa Real Engenharia Construções
e Incorporações Ltda, revel, ao ressarcimento de R$
79.340,32 (39.523,92 VRTE), solidariamente com o
Sr. Ricardo da Silva Borges, no valor de R$ 52.415,95
(26.111,36 VRTE) e com o Sr. Edelson Brandão, no valor de R$ 26.924,37 (13.412,56 VRTE), em razão da irregularidade disposta no item 3.1.1, aplicando-lhe multa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) VRTE com base
no art. 166, I do Regimento Interno vigente a época dos
fatos e com amparo nos artigos 95 e 96 da Lei Complementar 32/1993 já revogada, mas aplicável a este caso
em epígrafe por ser contemporânea aos fatos fiscalizados, de acordo com a análise técnica levada a efeito na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 3434/2016 e na Instrução de Engenharia Conclusiva - IEC 99/2015;
www.tce.es.gov.br

6. Remeter os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para tomar conhecimento;
7. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis obrigados 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 se encontram
previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores
conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente,
Sérgio Manoel Nader Borges, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, e o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o
senhor procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 20 de junho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA Em substituição
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões – g.n.
Aduz a recorrente na peça recursal, o seguinte, litteris:
ESPOLIO DE RICARDO DA SILVA BORGES, representado por sua inventariante Cláudia Casagrande Marcolan Borges, brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada a Rua Augusto Zagoto nº 1, Independência, Castelo, neste Estado, portadora do RG no 879.186-ES, inscrita no CPF No 995.187.407-04, vem respeitosamente
à presença de Vossa Excelência para interpor RECURSO
DE RECONSIDERAÇÃO pelo fatos e fundamentos, de direito a seguir:
O de cujus era engenheiro civil contratado pela Prefeitura Municipal de lconha no Estado do Espírito Santo, vindo a óbito em 29 de abril de 2017 conforme certidão
anexa.
No exercício dos anos de 2006 a 2008 era um dos profissionais responsáveis pela fiscalização dos repasses financeiros da Secretaria de Educação - SEDU para o Município de lconha-ES.
Em 2015 foi intimado para tomar conhecimento deste
processo, momento em que apresentou defesa previa
em 03 de abril de 2015.
Cumpre informar que esta requerente sempre residiu na
Cidade de Castelo-ES, e em seu endereço postal nunca
recebeu qualquer notificação deste Egrégio Tribunal de
Contas.

Ainda, recentemente requereu a Secretaria da Fazenda
do Estado do Espírito Santo certidão negativa de ônus,
sendo que a mesma não foi concedida, tendo em vista
que seu falecido marido, Ricardo da Silva Borges, encontrava-se inscrito em dívida ativa por ser inadimplente junto a Fazenda.
Diante do exposto, considerando o óbito do Sr. Ricardo
da Silva Borges, esta peticionante requer à Ex.ª que receba este recurso de reconsideração, e seja dado seu
acatamento para ao final seja deferido o cancelamento
da dívida ativa, bem como cancelamento da multa dela advinda, considerando-a insubsistente para todos os
fins e efeitos de Direto. – g.n.
Instado a se manifestar o douto representante do Ministério Público de Contas, conforme o Parecer nº
05006/2019-9, opinou pelo não conhecimento do presente recurso, em razão de sua intempestividade, vejamos:
[...]
Trata-se de recurso de reconsideração, interposto em
face do Acórdão TC-746/2017 (Processo TC 5682/2010),
por intermédio do qual foi aplicada multa e ressarcimento ao erário ao Sr. Ricardo da Silva Borges, representado
no recurso por sua ora inventariante.
No tocante aos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o agravante possui interesse e legitimidade recursal, sendo o recurso interposto adequado aos fins a
que se propõe, porém intempestivo (art. 405, § 2º do
RITCEES) – consoante Despacho 51093/2019-5 da Secretaria Geral das Sessões, razão pela qual não deve ser
conhecido (art. 162, § 2º, da LC n. 621/12).
Isto posto, o Ministério Público de Contas manifesta-se
www.tce.es.gov.br

pelo NÃO CONHECIMENTO do agravo. – g.n.
Não obstante da manifestação do douto representante
do Parquet de Contas, verifico que o v. Acórdão atacado transitou em julgado em 10/11/2017, conforme Certidão de Trânsito em Julgado 01740/2017-1, colacionada
à folha 246 do Processo TC nº 05682/2010-8, em apenso (evento 05).
Desse modo, entendo que o recurso é cabível em decisões proferidas por esta Corte de Contas em processos
de Prestação ou Tomada de Contas Especial, na forma do
art. 405, do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
No entanto, em razão do lapso temporal e da matéria
trazida em sede de recurso, passo a tecer considerações
em face da aplicação do princípio da fungibilidade.
2. DA FUNGIBILIDADE RECURSAL:
Cabe informar que em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade do julgador aproveitar um
recurso interposto de forma equivocada pelo recurso
adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade.
Neste contexto, verifica-se que o recurso apresentado
foi autuado como Recurso de Reconsideração, embora
atenda ao pressuposto objetivo da adequação, se encontra intempestivo.
Não obstante ao pressuposto da adequação, deve ser
igualmente observado o pressuposto da recorribilidade,
que se refere à necessária previsão legal quanto ao cabimento do recurso, conforme a natureza do ato impugnado, sendo que neste caso há previsão da interposição de
pedido de revisão.
Logo, pelo princípio da fungibilidade recursal, o presente feito pode ser conhecido, visto que atendidos os deQuarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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mais requisitos de admissibilidade, tal qual previsto na
norma de regência.
É de se aplicar o Princípio da Fungibilidade, por força da
influência do Princípio da Instrumentalidade das Formas,
pelos quais se tem admitido, no campo da inadequação
procedimental, o aproveitamento do recurso erroneamente interposto como se fosse o meio de impugnação
cabível e utilizado, previsto no artigo 171 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, vejamos:
Art. 171. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, cabe pedido de revisão ao
Plenário, de natureza jurídica similar à da ação rescisória, sem efeito suspensivo, apresentado uma só vez e
por escrito pelo responsável, pelo interessado, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas, dentro do prazo de dois anos, contados do
trânsito em julgado, e fundado:
I - em erro de cálculo nas contas;
II - em evidente violação literal de lei;
III - em falsidade ou insuficiência da prova produzida na
qual se tenha fundamentado o acórdão recorrido;
IV - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.
§ 1º O acórdão que der provimento ao pedido de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado. – g.n.
(...)
Ademais, a Resolução TC nº 261/2013 – Regimento interno, assim dispõe, litteris:
[...]
Art. 399. O recorrente não será prejudicado pela inter-

posição de um recurso por outro, desde que respeitado
o prazo de interposição do recurso cabível, ressalvados
os casos de má-fé ou erro grosseiro. – g.n.
Desse modo, com o objetivo de garantir maior aproveitamento dos recursos, sem prejuízo do regular andamento do processo, motivo pelo qual entendo que o presente o Recurso de Reconsideração deve ser conhecido como Pedido de Revisão, haja vista que a Certidão de Óbito, constante da Peça Complementar nº 26.178/2019-1,
demonstra que o falecimento do Sr. Ricardo da Silva Borges, ocorreu em 29/04/2017, antes do Processo TC nº
05682/2010-8 integrar a pauta 19ª Sessão Ordinária do
Plenário, com a publicação em nome do de cujus disponibilizada no DOE do TCEES em 06/06/2017, sendo julgado na sessão de 20/06/2017, originando o v. Acórdão
atacado.
Notadamente, em razão da não observância do falecimento do ex-gestor, houve imputação de multa, que notoriamente esta tem caráter personalíssimo, com fundamento no princípio constitucional da personalidade ou
da pessoalidade da pena (inciso XLV, do art. 5º da CF).
Assim, faz-se necessário analisar se estão presentes os
requisitos para o processamento do recurso como pedido de reexame.
3. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de revisão é cabível, na forma do art. 421, do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013, tendo sido protocolizado
neste Egrégio Tribunal de Contas em 01/10/2019, sendo
que o trânsito em julgado ocorreu em 10/11/2017, conforme Certidão de Trânsito em Julgado 01740/2017-1,
colacionado à folha 246 do Processo TC nº 05682/2010www.tce.es.gov.br

8, em apenso (evento 05).
Assim, tendo em vista que o recurso de pedido de revisão poderá ser apresentado dentro do prazo de 02 (dois)
anos, contados do trânsito em julgado, conforme prevê o
artigo 171, da Lei Complementar Estadual 621/2012, denota-se que o presente recurso é tempestivo.
Ademais, constato que a recorrente possui interesse recursal, sendo parte legítima, na forma do inciso I do §
3º, do artigo 421, do Regimento Interno – Resolução TC
261/2013, portanto, presentes estão os requisitos legais
e regimentais para sua admissibilidade.
Assim sendo, não obstante da aplicação do princípio da
fungibilidade, cabe ressaltar que as justificativas apresentadas pelo Sr. Ricardo da Silva Borges, foram protocolizadas nesta Corte de Contas em 07/04/2015, sendo colacionadas às folhas 157-160 do Processo TC nº
05682/2010-8, em apenso, requerendo, inclusive, que
“Seja deferida a oportunidade de apresentar documentos comprobatórios de alegações, bem como depoimento pessoal, em momento oportuno designado por
este órgão julgador, além de quais quer outros meios
de prova admitidos em direito”, ou seja, o gestor manifestadamente indicou que pretendia se manifestar em
momento oportuno, no caso em sede de sustentação
oral que é o meio admitido em direito, considerando-se
a fase processual que o respectivo processo se encontrava, demonstrando boa-fé.
4. DOS DISPOSITIVOS:
Ante ao exposto, com fundamento no artigo 171, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, CONHEÇO do presente recurso reconsideração interposto pela Espólio do
Sr. Ricardo da Silva Borges, a Sra. Cláudia Casagrande
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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Marcolan Borges, como PEDIDO DE REVISÃO, em razão
da aplicação do princípio recursal da fungibilidade, por
estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade,
devendo ser alterada a classificação dos autos no sistema e-TCEES, pelas razões antes expendidas.
À Secretaria Geral de Controle Externo para os impulsos necessários, encaminhando-se os presentes autos ao
Núcleo de Controle Externo competente, a fim de que
promova a instrução regular, em face dos atos e fatos
constantes destes autos.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01178/2019-9
Processo:08833/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2017
UG: RIO GUANDU - Consórcio Público Rio Guandú
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: JOAO DO CARMO DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR –
CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU – NOTIFICAÇÃO
– ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO DE TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL – CUMPRIMENTO DO ITEM 1.4 do
ACÓRDÃO 00939/2019-9 – PRIMEIRA CÂMARA - PRAZO DE ATÉ 90 DIAS.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual do Consórcio Público Rio Guandu, sob a responsabilidade do senhor João do Carmo Dias, ordena-

dor de despesa, referente ao exercício de 2017.

DO RTC 101/2019-1).

No Relatório Técnico 00101/2019-1 (peça 71), a área
técnica apontou indícios de irregularidades, reproduzidos na Instrução Técnica Inicial (ITI) 00219/2019-2
(peça 72) e na Decisão Segex 00209/2019-9 (peça 73)
que embasou a citação do responsável.

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, temos a sugerir que a Prestação
de Contas sob a responsabilidade do Sr. João do Carmo Dias, relativamente ao exercício de 2017, seja julgada IRREGULAR com base no art. 84, inciso III, alínea
“b”, da Lei Complementar 621/2012.

O Núcleo de Controle de Documentos (NCD) desta
Corte, por meio do Despacho 24799/2019-4 (peça 78),
informou que não foi enviado qualquer documentação em nome do senhor João do Carmo Dias, referente ao Termo de Citação 00263/2019-3 (peça 74), com
vencimento em 21/05/2019.
Adiante, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia (NCE) elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva 02547/2019-6 (peça 84), opinando pela irregularidade das contas, nos seguintes termos:
[...]
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual da Consórcio Público para Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, relativa ao exercício
de 2017, sob a responsabilidade do Sr. João do Carmo Dias, sendo mantida a irregularidade constante do
item 3.3.1.1 e 3.6.1 do Relatório Técnico 101/2019-1,
tratadas respectivamente nos itens 2.1 e 2.2 desta Instrução Conclusiva:
2.1 Divergência entre valor de contribuição previdenciária patronal apurada pela folha de pagamento e
aquela registrada na contabilidade. (ITEM 3.3.1.1 DO
RTC 101/2019-1).
2.2 Não divulgação dos atos de gestão. (ITEM 3.6.1
www.tce.es.gov.br

[...]
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial
de Contas para manifestação, o procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o Parecer 02295/20197 (peça 56) acompanhando a área técnica.
Por sua vez, através do Acórdão TC 939/2019-9 (peça
92) foi determinada a instauração da Tomada de Contas Especial, para apuração e quantificação do dano,
bem como, identificação dos responsáveis.
Nesse passo, vieram os autos com o despacho
61342/2019-1 (peça 102) da Secretaria Geral da Sessões (SGS) com a informação de que o prazo para a
apresentação da Tomada de Conta Especial venceu em
01/11/2019.
Todavia, em busca da verdade real e, tendo em vista
que o que se pretende é uma melhor instrução do processo, entendo não haver prejuízo processual na concessão de novo prazo para a instauração da Tomada
de Contas Especial.
Nestes termos, DECIDO NOTIFICAR o Senhor João
do Carmo Dias – Ordenador de despesa do Consórcio Público Rio Guandu, para que instaure Tomada de
Contas Especial, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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em atraso das parcelas devidas referentes às contribuições previdenciárias e o ressarcimento aos cofres
púbicos, nos termos do item 1.4, em até 90 (noventa) dias, conforme disposto no artigo 14 da Instrução
Normativa TC Nº 32/2014, a contar do a contar do término do prazo antes concedido (01/11/2019).
Ressalto que o não atendimento desta decisão implicará em sanção de multa prevista no art. 16 da referida IN 32/2014, do art. 389, IV, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do Tribunal) e do art.
135, IV, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei
Orgânica desta Corte).
Por fim, determino que a Secretaria Geral das Sessões
acompanhe o cumprimento do prazo, restituindo os
autos, ao final, à conclusão do Relator.
Vitória/ES, 02 de dezembro de 2019.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA (SEAG) – COMPLEMENTAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS – PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS.
I RELATÓRIO
O presente processo versa sobre Tomada de Contas Especial, realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, em
razão do não cumprimento do convênio n° 081/2006
celebrado com o município de Itapemirim, que tinha

como objeto a construção de um matadouro público
municipal, com equipamentos, no âmbito do Programa de Regionalização de matadouros.

sões com as respectivas irregularidades, bem como
comprove as ações desenvolvidas pela municipalidade para reparação do dano.

Como se vê, na forma da Decisão Monocrática
01972/2017-7 (peça 18) deferi a prorrogação formulada pelo requerente, concedendo a prorrogação do
prazo por mais 90 (noventa) dias para a conclusão da
Tomada de Contas Especial.

III DECISÃO

Por sua vez, com a entrega da documentação, anexa
ao protocolo 04546/2018-7 (tramita fisicamente, peça
28)) contendo a Tomada de Contas Especial, os autos
foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente (SecexEngenharia)
para análise e instrução, tendo sido elaborada a Manifestação Técnica 12536/2019-9 (peça 37) com a seguinte proposta de encaminhamento:
[...]
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face das conclusões encontradas na presente manifestação, sugere-se complementação desta Tomada
de Contas para a SEAG visando a seu complemento
conforme orientações no item 3 da presente Manifestação, de acordo com o art. 153 do RITCEES.
[...]
II FUNDAMENTAÇÃO
Como se depreende dos autos, há a necessidade de
complementação da tomada de contas, uma vez que o
Relatório Final da Comissão de Tomada de Contas Especial não demonstrou o dano ocasionado ao erário,
os elementos de convicção, os responsáveis envolvidos e o nexo de causalidade entre suas ações/omiswww.tce.es.gov.br

Pelo exposto e levando em conta a fundamentação
exposta na Manifestação Técnica 12536/2019-9 (peça 37), DECIDO NOTIFICAR o atual Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
- SEAG, senhor Paulo Roberto Foletto, assinalando-lhe
o prazo de 30 (trinta) dias para a COMPLEMENTAÇÃO
da Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria n° 054-S, de 04 de setembro de 2017, nos termos
do que determina o art. 15, da Instrução Normativa
TC 32/2014, sob pena de multa prevista no art. 16 da
referida IN, do art. 389, IX, da Resolução TC 261/2013
(Regimento Interno do Tribunal) e do art. 135, IV e IX,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica desta Corte).
Notifique-se o responsável e cientifique-se ao Controlador Interno do teor desta Decisão.
Ressalto que o não atendimento desta decisão implicará em sanção de multa, conforme disposição do art.
389, IV, do Regimento Interno desta Corte.
Por fim, determino que a Secretaria Geral das Sessões
acompanhe o cumprimento do prazo, restituindo os
autos, ao final, à conclusão do Relator.
Determino, por fim, que seja PUBLICADA esta decisão.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00839/2019-6

É de competência da Segex planejar, organizar, coordenar, orientar, gerenciar, dirigir, supervisionar
e avaliar, por intermédio das suas unidades subordinadas, todas as atividades, projetos e resultados
relativos à área técnica de controle externo;
Além de emitir notas técnicas orientando suas unidades subordinadas, objetivando uniformizar técnicas e padrões nas fiscalizações e análise de contas; propor diretrizes relativas ao controle externo
a cargo do Tribunal;
À Segex compete também promover o chamamento de responsável aos autos, para o exercício do
contraditório em matérias relacionadas à atividade de controle externo, até a fase de instrução
conclusiva do processo, exceto quando se tratar
dos chefes dos Poderes Executivo estadual, Legislativo estadual e Judiciário, do Ministério Público,
do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, hipóteses em que os autos serão encaminhados para o respectivo Conselheiro relator; entre outras
ações de acordo com Regimento Interno.

PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 08716/2019-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMVP - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: IRINEU WUTKE
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). IRINEU WUTKE, 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 834/2019;
Instrução Técnica Inicial 886/2019;

Telefone: (027) 3334-7626

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

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 necessáQuarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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rios. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do respectivo Conselheiro Relator.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE

ciso 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:

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

Instrução Técnica Inicial 00887/2019-5.

DECISÃO SEGEX 00840/2019-9
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12676/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SEMCOM - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE VILA VELHA
RELATOR: LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
RESPONSÁVEL: SATURNINO DE FREITAS MAURO
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). SATURNINO DE FREITAS MAURO, 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, in-

Relatório Técnico 00777/2019-5;
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
www.tce.es.gov.br

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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
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 00841/2019-3
PROCESSO: 03650/2016-3
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO AUDITORIA
EXERCÍCIO: 2016
UG: PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
RELATOR: LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RESPONSÁVEL: JOSE EDUARDO PEREIRA, HERMAN MATTOS DE SOUZA, EDMO PIRES MARTINS, JOAO CARLOS
MENESES, FLAVIO NARCISO CAMPOS, PAULO HENRIQUE
BAPTISTA DE SOUZA, ONIX CONSTRUCOES S/A

00079/2018-1 (e respectivos Apêndices), do Relatório de
Auditoria 00036/2017-4 (e também de seus Apêndices),
da Manifestação Técnica 12500/2019-1, bem como da
Instrução Técnica Inicial 00881/2019-8, juntamente com
os Termos de Notificação.
Ficam os responsáveis advertidos de que:

PROCURADORES: TOMAZ NETO LOIOLA SOUZA, KARINA
MAGNAGO, DINAH PATRICIA RIBEIRO GAGNO, FERNANDA QUEVEDO RIAL

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);

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo de Engenharia e Meio
Ambiente em substituição 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, inciso III, ambos do Regimento Interno deste
Tribunal, NOTIFICAR o(s) Sr(s). José Eduardo Pereira (Secretário Municipal de Obras no período de 16/09/2014 a
05/01/2015), Herman Mattos de Souza (Secretário Municipal de Obras no período de 05/01/2015 a 13/10/2015),
Edmo Pires Martins (Secretário Municipal de Obras – no
período de 06/11/2013 a 16/09/2014 – e Gestor do Contrato – a partir de 26/11/2015) e Paulo Henrique Baptista
de Souza (Fiscal – período de 28/01/2014 a 25/11/2015 e Gestor do Contrato 180/2013 – período de 28/01/2014
a 25/11/2015), para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem, individual ou coletivamente,
as informações e esclarecimentos que julgarem necessários à elucidação dos fatos narrados, bem como os documentos que entenderem necessários, em razão dos achados apontados nas peças técnicas: Manifestação Técnica
12500/2019-1 e Instrução Técnica Inicial 00881/2019-8.

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;

Determino ainda o encaminhamento aos responsáveis de cópia desta Decisão, da Manifestação Técnica

DECISÃO SEGEX 00842/2019-8

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.
JOSÉ LUCIO DA SILVA PINHO
Secretário de Controle Externo da
SecexEngenharia em substituição
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 5, publicado no Diário Oficial de Contas em 20 de fevereiro de
2019).

PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12675/2019-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE VILA VELHA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: LUIZ OTAVIO MACHADO DE CARVALHO,
MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, MARIA CANDIDA RAMOS
DONATELLI
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). MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, 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 00736/2019-1;
Instrução Técnica Inicial 00888/2019-1.

www.tce.es.gov.br

Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada de
cópia dos documentos de referência, bem como do resQuarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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pectivo 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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
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 00843/2019-2
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 03985/2018-1
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO
UG: CMSM - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
REPRESENTANTE: IDENTIDADE PRESERVADA
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO GOMES ALVES, RICHARD DA SILVA SOARES, VALDEMIR ANDRADE DE SANTANA, MARIO JOSE ALVES DA ENCARNACAO, PROFITEC
ENGENHARIA LTDA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo de Engenharia e Meio
Ambiente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo em substituição, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deswww.tce.es.gov.br

te Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Carlos Alberto Gomes Alves
(Presidente da Câmara de São Mateus à época), Valdemir
Andrade de Santana (Diretor Geral Administrativo da Câmara de São Mateus à época), Mário José Alves da Encarnação (Fiscal do Contrato à época) e a empresa Profitec Consultoria e Engenharia (empresa contratada), para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem, individual ou coletivamente, razões de justificativa, bem como documentos que entenderem necessários,
em razão dos achados apontados nas peças técnicas: Manifestação Técnica 08773/2019-5 e Instrução Técnica Inicial 00432/2019-3.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de cópia desta Decisão, da Manifestação Técnica 08773/20195, bem como da Instrução Técnica Inicial 00432/2019-3,
juntamente com o Termo de Citação.
Ficam os responsáveis advertidos de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e deQuarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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cisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

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;

UG: SEMCEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE VILA VELHA

f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao relator.
JOSÉ LUCIO DA SILVA PINHO
Secretário de Controle Externo da
SecexEngenharia em substituição
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 5, publicado no Diário Oficial de Contas em 20 de fevereiro de
2019).

DECISÃO SEGEX 00844/2019-7

EXERCÍCIO: 2018

RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO
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). LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO, 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 00776/2019-4;
Instrução Técnica Inicial 00889/2019-4.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada de
cópia dos documentos de referência, bem como do respectivo Termo de Citação.

PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO

Fica o responsável advertido de que:

PROCESSO: 12674/2019-2

A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por peswww.tce.es.gov.br

soa 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.
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE

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:

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

Relatório Técnico 00836/2019-2;

DECISÃO SEGEX 00845/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12686/2019-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR, STELLA
MATUTINA DIAS BARROS
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). JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR e
STELLA MATUTINA DIAS BARROS, 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

Instrução Técnica Inicial 00890/2019-7.
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 Eletrôwww.tce.es.gov.br

nico 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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
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 00846/2019-6
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 08683/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
RELATOR: LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
RESPONSÁVEL: WELITON VIRGILIO PEREIRA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Quarta-feira, 4 de dezembro 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:

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);

- CITAR o(s) Sr(s). WELITON VIRGILIO PEREIRA, 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:

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;

Relatório Técnico 838/2019;

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

Instrução Técnica Inicial 892/2019;
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada de
cópia dos documentos de referência, bem como do respectivo Termo de Citação.

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

Fica o responsável advertido de que:

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

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);

ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
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 00847/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 08693/2019-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR
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). OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
JUNIOR, 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 841/2019;
Instrução Técnica Inicial 893/2019;
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada de
cópia dos documentos de referência, bem como do resQuarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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pectivo 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;

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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
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 00848/2019-5
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 08692/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FILHA

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

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:

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.

- CITAR o(s) Sr(s). IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR
FILHA, com fulcro nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I,
ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orwww.tce.es.gov.br

gânica 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 840/2019;
Instrução Técnica Inicial 894/2019;
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 direiQuarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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to 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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)

UG: SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE VILA VELHA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: LUCIANO MANOEL MACHADO, LUIZ OTAVIO MACHADO DE CARVALHO
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). LUIZ OTÁVIO MACHADO DE CARVALHO, 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 00773/2019-1;
Instrução Técnica Inicial 00895/2019-1.

PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO

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

PROCESSO: 12679/2019-5

Fica o responsável advertido de que:

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

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 ain-

DECISÃO SEGEX 00850/2019-2

EXERCÍCIO: 2018

www.tce.es.gov.br

da, 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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)

cial nº 00891/2019-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico nº 00479/2019-1,
bem como da Instrução Técnica Inicial nº 00891/2019-1,
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:

DECISÃO SEGEX 00851/2019-7
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 14697/2019-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: IPASPEC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PEDRO CANÁRIO
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
INTERESSADO: RONAN DALMAGRO
RESPONSÁVEL: LUIZ AUGUSTO BRUNELLI
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. Luiz Augusto Brunelli, (Diretor Presidente do IPASPEC – período: de 01.01 a 31.12.2018), 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 Ini-

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
www.tce.es.gov.br

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
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 00852/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12678/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SEMGOV - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE
VILA VELHA
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

19

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

RESPONSÁVEL: SATURNINO DE FREITAS MAURO
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). SATURNINO DE FREITAS MAURO, 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 00778/2019-3;
Instrução Técnica Inicial 00897/2019-9.
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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
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 00853/2019-6
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12677/2019-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SEMCULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE
VILA VELHA
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: SEBASTIAO MACIEL AGUIAR, LUIZ FELIPE
FARIA DE AZEVEDO
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). LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO e SEBASTIÃO MACIEL AGUIAR, 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 00745/2019-9;
Instrução Técnica Inicial 00898/2019-3.
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

20

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

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 forma-

to 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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
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 00854/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 14699/2019-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: LORAINE FARDIN ZAVARISE
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,
www.tce.es.gov.br

e 358, inciso I, da Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno – TCEES), CITAR a Sra. Loraine Fardim Javaris, (Diretora Executiva do IPREVA – período: de 01.01 a
31.12.2018), 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 00899/2019-8.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico nº 00684/2019-6,
bem como da Instrução Técnica Inicial nº 00899/2019-8,
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;
Quarta-feira, 4 de dezembro 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
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 00855/2019-5
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 08697/2019-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO

EXERCÍCIO: 2018
UG: PMPC - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: BRUNO TEOFILO ARAUJO
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). 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:
Relatórios Técnicos 723 e 842/2019;
Instrução Técnica Inicial 900/2019;
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 cowww.tce.es.gov.br

municação 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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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de referência:

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

Relatório Técnico 00691/2019-6;

DECISÃO SEGEX 00856/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12690/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL
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 VICENTE DE SA PIMENTEL, 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

Instrução Técnica Inicial 00902/2019-6.
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;
www.tce.es.gov.br

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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
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 00857/2019-4
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12688/2019-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SEMDEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE VILA VELHA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
INTERESSADO: ANDRE ABREU DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL: JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL, IDALECIO
CARONE FILHO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

23

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

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). ANDRE ABREU DE ALMEIDA, JOSE VICENTE DE SA PIMENTEL e IDALECIO CARONE 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 00690/2019-1;
Instrução Técnica Inicial 00903/2019-1.
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 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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
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 00859/2019-3
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12664/2019-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SEMPLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRATÉGICOS DE VILA VELHA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ
SON
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). RICARDO FERREIRA DOS SANTOS e
LUIZ SON, 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 00747/2019-8;
Instrução Técnica Inicial 00906/2019-4.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada de

www.tce.es.gov.br
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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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
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 00860/2019-6
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12660/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
VIANA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS
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). LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS, com
fulcro nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos da Lei

www.tce.es.gov.br

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 00774/2019-5;
Instrução Técnica Inicial 00907/2019-9.
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
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
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 00861/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 08714/2019-3
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO

EXERCÍCIO: 2018
UG: PMVNI - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA
DO IMIGRANTE
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: BRAZ DELPUPO
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). BRAZ DELPUPO, 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 844/2019;
Instrução Técnica Inicial 908/2019;
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 cowww.tce.es.gov.br

municação 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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)

desta Decisão, do Relatório Técnico nº 00478/2019-5,
bem como da Instrução Técnica Inicial nº 00909/2019-8,
juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:

DECISÃO SEGEX 00862/2019-5
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 14715/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: IPSMRB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: JANEDARQUE FARDIM
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 a Sra. Janedarque Fardim, (Diretora Presidente do IPSMRB – período: de 01.01 a 31.12.2018), 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 00909/2019-8.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia

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;

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
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 00863/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO

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: 08702/2019-1

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: 2018

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

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

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
UG: PMRB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: FELISMINO ARDIZZON, EDIVALDO FABRIS
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20 de fevereiro de 2019:
- CITAR o(s) Sr(s). FELISMINO ARDIZZON, 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:
Relatórios Técnicos 771 e 845/2019;
Instrução Técnica Inicial 910/2019;
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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
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 00864/2019-4
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12793/2019-8
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORwww.tce.es.gov.br

DENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SEMDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ARACRUZ
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
INTERESSADO: JOAO GUERINO BALESTRASSI
RESPONSÁVEL: DIVALDO CREVELIN
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). DIVALDO CREVELIN e JOAO GUERINO
BALESTRASSI, 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 00699/2019-2;
Instrução Técnica Inicial 00911/2019-5.
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 pesQuarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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soa 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.

ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE

bem como os documentos que entender necessários, em
razão dos achados apontados nos seguintes documentos
de referência:

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

Instrução Técnica Inicial 912/2019;

DECISÃO SEGEX 00865/2019-9
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 08713/2019-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: JOAO CHRISOSTOMO ALTOE
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). JOAO CHRISOSTOMO ALTOE, 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,
www.tce.es.gov.br

Relatório Técnico 846/2019;
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
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
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 00866/2019-3
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 08605/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FUNREBOM - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO
DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: CARLOS MARCELO D ISEP COSTA
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:

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);

- CITAR o(s) Sr(s). CARLOS MARCELO D ISEP COSTA, 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:

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;

Relatório Técnico 00440/2019-8;

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

Instrução Técnica Inicial 00913/2019-4.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada de
cópia dos documentos de referência, bem como do respectivo Termo de Citação.

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

Fica o responsável advertido de que:

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

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);
www.tce.es.gov.br

ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
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, 4 de dezembro de 2019

30

ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

DECISÃO SEGEX 00867/2019-8
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 14710/2019-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: IPAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: SUZIANY PASTE GONCALVES OLIVEIRA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
secretário-geral de controle externo 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 a Sra. Suziany Paste Gonçalves Oliveira, (Diretora-Presidente do ABPREV – período:
de 01.01 a 31.12.2018), 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 00915/2019-3.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico nº 00562/2019-7,
bem como da Instrução Técnica Inicial nº 00915/2019-3,
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 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;
www.tce.es.gov.br

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 00868/2019-2
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 08652/2019-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PREFEITO
EXERCÍCIO: 2018
UG: PMAB - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: ANGELO ANTONIO CORTELETTI
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). ANGELO ANTONIO CORTELETTI, 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, inQuarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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ciso 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:
Relatórios Técnicos 789 e 848/2019;
Instrução Técnica Inicial 916/2019;
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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
– NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)

MICO DO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
INTERESSADO: HEBER VIANA DE RESENDE
RESPONSÁVEL: JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO
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 EDUARDO FARIA DE AZEVEDO,
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 00826/2019-9;
Instrução Técnica Inicial 00917/2019-2.

DECISÃO SEGEX 00869/2019-7
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 10214/2019-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FUNDESUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔwww.tce.es.gov.br

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 coQuarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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municação 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.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia

– NCE

263/2019, preferencialmente em meio digital.

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

Determino o encaminhamento ao responsável de cópia desta Decisão, bem como da Manifestação Técnica
12561/2019-7, juntamente com o Termo de Comunicação de Diligência.

DECISÃO SEGEX 00870/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO

Fica a responsável advertida de que:
a) O não atendimento a esta Decisão poderá implicar em

PROCESSOS: 15455/2019-1, 15508/2019-8

sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complemen-

CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO

b) A comunicação dos atos processuais ter-se-á como re-

tar 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal);

UGS: PMV - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, SEGES
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E
COMUNICAÇÃO DE VITÓRIA

alizada quando confirmada por recibo assinado por pes-

RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO

da, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da co-

INTERESSADO: INNOVATION TECNOLOGIA E SOLUCOES
LTDA

municação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I

PROCURADOR: ADRIANO ROGERIO DE SOUZA (OAB:
250343-SP)

c) A resposta ao termo de comunicação de diligência de-

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI, do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, por delegação, com
fundamento no art. 63, inciso II, da Lei Complementar
621/2012 c/c arts. 47, inciso IV, e 358, II, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, expedir COMUNICAÇÃO
DE DILIGÊNCIA a Sra. Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel
(Secretária Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória), para, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhar cópia integral do
processo administrativo referente ao Pregão Presencial

TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normati-

www.tce.es.gov.br

soa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ain-

e II, da Lei Orgânica deste Tribunal;
verá observar o formato dos documentos aceitos pelo
va 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.
PEDRO ALBERTO BUSATTO BROSEGHINI
Coordenador do Núcleo de Controle Externo de
Tecnologia da Informação e Comunicação – NTI
(Por delegação – Ato Segex nº 010/2019)

Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Conforme Regimento Interno, compete ao Ministério Público junto ao Tribunal, em sua missão de
guarda da lei e fiscal de sua execução, promover
a defesa da ordem jurídica, representando contra
a ilegitimidade ou irregularidade de qualquer despesa; emitir parecer escrito em todos os processos
sujeitos à apreciação do Tribunal, com exceção dos
processos administrativos internos;
Além de interpor os recursos e requerer as revisões previstas em lei; juntar documentos, produzir provas e requerer medidas ou diligências que
julgar necessárias; comparecer às sessões do Plenário e das Câmaras; prover as medidas necessárias ao efetivo respeito ao ordenamento jurídico;
O Regimento Interno determina também como
competência do Ministério Público junto ao Tribunal encaminhar os títulos executivos emitidos pelo
Tribunal às respectivas procuradorias, a fim de que
os órgãos competentes adotem as providências necessárias à execução das decisões; dentre outras
competências.

Atos do Ministério Público de Contas
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO 00007/2019-4
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu representante legal infra-assinado, em pleno exercício de suas atribuições junto à 2ª Procuradoria de Contas, conferidas pelos arts. 127, 129 e
130 da CF/88, art. 3º, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 451/08 c/c arts. 25, inciso IV, e 26, inciso I, da
Lei Federal n. 8.625/93, na Lei Complementar Estadual
n. 95/97,
CONSIDERANDO notícia publicada na mídia acerca do
abandono e deterioração de viaturas policiais no terreno do 14º BPM no município de Ibatiba (Petição Inicial
00453/2019-5);
CONSIDERANDO que expedidos ofícios ao Comandante
do 14º BPM para manifestação a respeito dos fatos (Ofícios 03204/2019-1 e 03701/2019-1), devidamente recebidos em 11/09/2019 (AR/Contrafé 06942/2019-1) e
29/10/2019 (AR/Contrafé 08582/2019-9), não houve até
o presente momento qualquer apresentação de esclarecimentos.
RESOLVE:
Com espeque nos arts. 2º, inciso I, e 4º da Resolução n.
23 do CNMP, aplicados subsidiariamente, instaurar
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

Telefone: (27) 3334-7671
imprensa@mpc.es.gov.br

para apurar o abandono e deterioração de viaturas policiais no terreno do 14º BPM no município de Ibatiba.
DETERMINO as diligências necessárias e adoção das seguintes providências:
1 – Registre-se a Portaria n. 007/2019 - MPC;
www.tce.es.gov.br

2 – Publique-se;
3 – Oficie-se ao Comandante Geral da Polícia Militar,
Márcio Eugênio Sartório, com cópia da Petição Inicial
00453/2019-5 e desta Portaria, para que se manifeste
quanto aos fatos narrados, no prazo de 15 (quinze) dias;
4 – Requisite-se ao Comandante do 14º BPM, Tenente-Coronel Flávio Pereira Santiago, com cópia da Petição
Inicial 00453/2019-5 e desta Portaria, para que se manifeste quanto aos fatos narrados, no prazo de 15 (quinze) dias.
Vitória, 28 de novembro de 2019.
LUCIANO VIEIRA
Pro curador de Contas
PROCESSO: 17919/2019-1
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO 00009/2019-3
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu representante legal infra-assinado, em pleno exercício de suas atribuições junto à 2ª Procuradoria de Contas, conferidas pelos arts. 127, 129 e
130 da CF/88, art. 3º, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 451/08 c/c arts. 25, inciso IV, e 26, inciso I, da
Lei Federal n. 8.625/93, na Lei Complementar Estadual
n. 95/97,
CONSIDERANDO a solicitação de encaminhamento por
este Parquet de Contas ao Prefeito de Linhares de cópias dos procedimentos fiscais administrativos relativos
aos Autos de Infração ns. 37.328.157-9 e 50.000.636-9,
oriundo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem
como quaisquer outros créditos tributários relacionados à execução do Contrato n. 425/2006, firmado entre o Município de Linhares e o Instituto de Gestão PúQuarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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blica – URBIS, com informações quanto à constituição
definitiva dos créditos tributários (Peça Complementar
23022/2019-6);
CONSIDERANDO que, em resposta, o Ofício/CG n.
120/2017, da lavra de Frank Corrêa, Controlador Interno,
informa apresentar em mídia digital os sobreditos procedimentos fiscais administrativos (Peça Complementar
23023/2019-1), que estão dispostos nas Peças Complementares 23024/2019-5, 23025/2019-1, 23026/20194, 23027/2019-9, 23028/2019-3, 23029/2019-8,
23030/2019-1 e 23031/2019-5;
CONSIDERANDO que, em apreciação às documentações,
extrai-se da fl. 23 da Peça Complementar 23026/2019-4
o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal que
faz menção aos seguintes Autos de Infração:
Documento
AI

Período
02/2009

Número
500006369

Data
09/08/2011

Valor
4.663.181,18

AI

03/2010
08/2011

500006342

09/08/2011

16.000,00

AI

08/2011
01/2009

500006385

09/08/2011

2.401.637,50

AI

12/2009
12/2006

373281579

09/08/2011

6.059.312,69

12/2008

CONSIDERANDO, ainda, que das documentações é possível localizar os Demonstrativos Consolidados dos Créditos Tributários dos Processos (fl. 3 da Peça Complementar 23025/2019-1 e fl. 2 da Peça Complementar
23028/2019-3) com as seguintes informações:
COMPROT 10783.723604/2011-82
Multa isolada por compensação indevida
Multa
4.663.181,18
COMPROT 10783.723603/2011-38
Contribuição Previdenciária – Empresa
Contribuição
3.785.759,73

Juros
Multa de Mora
Multa de Ofício
Valor do Crédito apurado

1.479.357,28
612.961,76
181.233,92
6.059.312,69

CONSIDERANDO, assim, a necessidade informações
complementares, oficiou este Parquet de Contas novamente à Prefeitura de Linhares solicitando informações a respeito dos Autos de Infração ns. 50.0006342 e 50.000.638-5, bem como atualização das informações apresentadas acerca dos Autos de Infração ns.
37.328.157-9 e 50.000.636-9 (Peças Complementares
23032/2019-1 e 23033/2019-4);
CONSIDERANDO o atendimento parcial das solicitações,
obteve-se informações, datadas de 12/11/2018, de que
o débito 50.000.636-9 encontra-se suspenso, em julgamento do Recurso Voluntário no CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e o débito 37.328.1579 encontra-se parcelado na Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN/ES (Peça Complementar 23034/2019-9),
sendo, ainda, juntado a consulta das informações do crédito 37.328.157-9 com os seguintes registros:

e AR/Contrafé 05436/2019-1), apresentou Bruno Margotto Marianelli, Secretário Municipal de Finanças e
Planejamento, as seguintes informações (Protocolo
15175/2019-3):
1. Os procedimentos fiscais administrativos relativos aos
autos de infração nºs 50.000.634-2 e 50.000.638-5 estão
relacionados ao contrato nº 425/2006.
2. Em que pese busca realizada nesta prefeitura, bem
como solicitação de documentação a agência da Receita Federal, não foram localizados os documentos referentes aos autos de infração, tendo em Vista que é um
procedimento antigo e não se encontra digitalizado nos
arquivos da Receita. Entretanto, encontramos parte do
processo fiscal em defesas administrativas, os quais encaminhamos anexos I e II.
3. Não é possível determinar o montante de juros e multa gerados por tais autos de infração, em virtude do parcelamento feito conforme medida provisória do Ministério Publico nº 778/2017 e lei 13.485/2017.
4. Atualmente o processo encontra-se parcelado

Valores atualizados para 07/2017 em Real

CONSIDERANDO que, em pesquisa ao Portal do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, foi possível extrair as decisões proferidas nos Processos ns.
10782.73739/2011-48,
10783.723603/2011-38
e
10783.723604/2011-82 que se referem aos Autos de
Infração ns. 50.000.634-2, 50.000.638-5, 37.328.1579 e 50.000.636-9, sendo estas anexadas como peças
complementares, faltando, pois, verificar se o débito
50.000.636-9 encontra-se ainda suspenso.

CONSIDERANDO que persistindo na busca de informações relativas aos Autos de Infração ns. 50.000.634-2 e
50.000.638-5 (Peças Complementares 23035/2019-3

COSIDERANDO, ao mesmo tempo, que no Portal da Receita Federal é possível identificar o seguinte parcelamento efetuado pela Prefeitura de Linhares, sem maio-

Crédito 37.328.157-9
Principal
Multa isolada
Multa de ofício
Multa de mora
Juros
Encargo legal
Total
Honorários

614.718,45
0,00
3.928,50
122.664,09
557.413,85
259.744,98
1.558.469,87
0,00

www.tce.es.gov.br
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res informações quanto à correlação com os procedimentos fiscais aqui examinados:
Mes/Ano
07/2008

Região Fiscal Qtde
Parcelas
07 ª
60

de Valor Total do
Parcelamento
1.998.893,40

CONSIDERANDO, portanto, que existe a necessidade de
se perquirir informações adicionais atinentes à situação
do Auto de Infração n. 50.000.636-9 e ao montante de
multa e juros atribuídos à Prefeitura de Linhares a títulos de encargos decorrentes de contribuições previdenciárias e/ou sociais indevidamente compensadas pelo
URBIS relativos aos Autos de Infração ns. 37.328.157-9,
50.000.634-2 e 50.000.638-5, que foram objeto de parcelamento;
RESOLVE:
Com espeque nos arts. 2º, inciso I, e 4º da Resolução n.
23 do CNMP, aplicados subsidiariamente, instaurar
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
para apurar o dano causado ao erário em razão da incidência de juros e multa sobre os valores indevidamente
compensados pelo Município de Linhares relacionados à
execução do Contrato n. 425/2006 firmado com o Instituto de Gestão Pública – URBIS.
DETERMINO as diligências necessárias e adoção das seguintes providências:
1 – Registre-se a Portaria n. 009/2019 - MPC;
2 – Publique-se;
3 – Oficie-se à Receita Federal, encaminhando-se cópia
do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (fl.
23 da Peça Complementar 23026/2019-4) e desta Portaria, solicitando informar, no prazo de 15 (quinze) dias,
a situação em que se encontra o Auto de Infração n.

50.000.636-9, bem como o montante de multa e juros
atribuídos à Prefeitura de Linhares a títulos de encargos
decorrentes de contribuições previdenciárias e/ou sociais indevidamente compensadas pelo URBIS relativos
aos Autos de Infração ns. 37.328.157-9, 50.000.634-2 e
50.000.638-5, que foram objeto de parcelamentos;
4 – Após, façam os autos conclusos ao gabinete da 2ª
Procuradoria de Contas.
Vitória, 29 de novembro de 2019.
LUCIANO VIEIRA
Procurador de Contas
Processo 16704/2019-7
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO 00010/2019-6
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu representante legal infra-assinado, em pleno exercício de suas atribuições junto à 2ª Procuradoria de Contas, conferidas pelos arts. 127, 129 e
130 da CF/88, art. 3º, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 451/08 c/c arts. 25, inciso IV, e 26, inciso I, da
Lei Federal n. 8.625/93, na Lei Complementar Estadual
n. 95/97,
CONSIDERANDO a solicitação de informação por este Parquet de Contas ao Prefeito de Castelo acerca da
relação dos procedimentos administrativos fiscais ns.
10783.721.593/2012-82 e 15586.720.554/2012-11 com
a execução dos contratos ns. 16.465/2005, 12.535/2007
e 15.829/2007, firmados entre o Município e a Instituto
de Gestão Pública – URBIS, com o envio, em caso afirmativo, de cópias dos procedimentos fiscais e indicação da
constituição definitiva dos créditos tributários, bem como da existência de demais créditos tributários relaciowww.tce.es.gov.br

nados à execução dos sobreditos contratos (Peça Complementar 25658/2019-4);
CONSIDERANDO que, em resposta, o OF.GAB/PMC/N°
232/2019, da lavra de Luiz Carlos Piassi, Prefeito, informa apresentar em mídia digital os sobreditos procedimentos fiscais administrativos (Peça Complementar
25660/2019-1), que estão dispostos nas Peças Complementares 25661/2019-6 a 25727/2019-1;
CONSIDERANDO que, em apreciação às documentações,
extrai-se da fl. 57 da Peça Complementar 25664/2019-1
o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal que
faz menção aos seguintes Autos de Infração:
Documento
AI

Período
01/2009

Número
510133860

Data
27/06/2012

Valor
1.912.244,71

AI

09/2010
05/2007

373158084

27/06/2012

2.459.761,86

AI

12/2008
02/2009

510133878

27/06/2012

2.078.842,77

12/2010

CONSIDERANDO, ainda, que das documentações é possível localizar os Demonstrativos Consolidados dos Créditos Tributários dos Processos (fl. 1 da Peça Complementar 25662/2019-1 e fl. 1 da Peça Complementar
25692/2019-1) com as seguintes informações:
COMPROT 15586.720554/2012-11
DEBCAD 37.315.808-4
Contribuição Previdenciária – Empresa
Contribuição
1.496.801,71
Juros
663.599,80
Multa de mora
299.360,35
Valor do Crédito Apurado
2.459.761,86
COMPROT 10783.721593/2012-87
DEBCAD 51.013.386-0
Contribuição Previdenciária – Empresa
Contribuição
1.318.312,13
Juros
330.270,15
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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Multa de Mora
Valor do Crédito apurado

263.662,43
1.912.244,71

CONSIDERANDO que, consoante Acórdão 12-52.374 –
12ª Turma da DRJ/RJ1, o crédito tributário relacionado
ao Processo 15586.720554/2012-11 foi retificado para o
valor de R$ 1.339.141,86, acrescido de juros e multa (Peças Complementares 25674/2019-3 e 25675/2019-8);
COMPROT 15586.720554/2012-11
DEBCAD 37.315.808-4
Contribuição Previdenciária – Empresa
Contribuição
1.339.141,86
Juros
580.390,13
Multa de mora
267.828,38
Valor do Crédito Apurado
2.187.360,37

CONSIDERANDO que o Município de Castelo no REQ.
GAB/PMC N° 001/2017 requereu a desistência dos
recursos interpostos referentes aos processos ns.
15586.72055/2012-11, DEBCAD n. 37.315.808.4, e
10783.721593/2012-87, DEBCAD n. 51.013.386-0 (fl. 1
da Peça Complementar 25709/2019-3);
CONSIDERANDO que aderiu o Município aos Parcelamentos ns. 1155483, em 30/05/2017, e 1639551, em
14/11/2017, registrando-se os seguintes valores (fl. 1 da
Peça Complementar 25716/2019-3 e fl. 1 da Peça Complementar 25717/2019-8):
Parcelamento 1155483
Principal
Multa
Juros
Encargos/Honorários
Honorários
Valor Consolidado
Saldo Devedor sem Juros
Saldo Devedor com Juros
Parcelamento 1155483
Principal

2.078.842,77
0,00
1.076.840,46
631.136,64
0,00
3.786.819,87
3.673.214,53
4.209.503,86
1.058.403,04

Multa
Juros
Encargos/Honorários
Honorários
Valor Consolidado
Saldo Devedor sem Juros
Saldo Devedor com Juros

0,00
272.983,29
31.534,35
0,00
1.362.920,69
1.036.106,20
1.143.239,58

CONSIDERANDO que não é possível, pelas documentações constantes no processo, afirmar que os parcelamentos acima mencionados derivam dos Autos de Infração ns. 51.013.386-0, 37.315.808-4 e 51.013.387-8, presumindo-se pelo valor do principal que o Parcelamento
1155483 se refere ao AI n. 51.013.387-8, o que deve ser
confirmado;
CONSIDERANDO que o Município pediu o parcelamento dos débitos constantes nos processos ns.
15586.72055/2012-11, DEBCAD n. 37.315.808.4, e
10783.721593/2012-87, DEBCAD n. 51.013.386-0 (fl. 1
da Peça Complementar 25720/2019-1), resultando no
Processo n. 13766.720309/2017-66, mas não trouxe o
valor consolidado deste parcelamento;
CONSIDERANDO, ainda, a informação de que no Processo 15582-720.152/2013-29 consta o parcelamento
de débito tributário em 60 parcelas, cujo valor consolidado é assim registrado (fl. 1 da Peça Complementar
25723/2019-3):
Processo 15582-720152/2013-29
Tributo/Contribuição
337.200,00
Multa
67.440,00
Juros
288.913,80
Total
693.553,80

RESOLVE:
Com espeque nos arts. 2º, inciso I, e 4º da Resolução n.
23 do CNMP, aplicados subsidiariamente, instaurar
www.tce.es.gov.br

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
para apurar o dano causado ao erário em razão da incidência de juros e multa sobre os valores indevidamente
compensados pelo Município de Castelo relacionados à
execução dos Contratos ns. 16.465/2005, 12.535/2007 e
15.829/2007 firmados com o Instituto de Gestão Pública – URBIS.
DETERMINO as diligências necessárias e adoção das seguintes providências:
1 – Registre-se a Portaria n. 010/2019 - MPC;
2 – Publique-se;
3 – Oficie-se à Prefeitura de Castelo, encaminhando-se
cópia desta Portaria, solicitando apresentar, no prazo de
15 (quinze) dias:
3.1 – demonstrativo consolidado do crédito tributário
do processo relativo ao auto de infração n. 51.013.3878, contendo as informações relacionadas à contribuição,
juros e multa;
3.2 – informações detalhadas a respeito dos parcelamentos relacionados aos Autos de Infração ns. 51.013.386-0,
37.315.808-4 e 51.013.387-8 de modo a identificar a que
parcelamento se referem, os encargos que incidem, o
número de parcelas e montante quitado, dentre outras;
4 – Após, façam os autos conclusos gabinete da 2ª Procuradoria de Contas.
Vitória, 29 de novembro de 2019.
LUCIANO VIEIRA
Procurador de Contas
PROCESSO 18064/2019-3
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PORTARIA DE INSTAURAÇÃO 00011/2019-1
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu representante legal infra-assinado, em pleno exercício de suas atribuições junto à 2ª
Procuradoria de Contas, conferidas pelos arts. 127, 129
e 130 da CF/88, art. 3º, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 451/08 c/c arts. 25, inciso IV, e 26, inciso I, da
Lei Federal n. 8.625/93, na Lei Complementar Estadual
n. 95/97;
CONSIDERANDO o recebimento de notícia formulada
pelo Deputado Estadual Josias Mário da Vitória na qual
informa que realizou visita/vistoria na obra pública denominada “Cais das Artes” e detectou uma série de irregularidades atinentes à manutenção e conservação dos
bens públicos lá existentes (Petição Inicial 00161/20183);
CONSIDERANDO que oficiou este Parquet de Contas ao
Diretor Geral do Instituto de Obras Públicas do Espírito
Santo, Luiz Cesar Maretto Coura, solicitando informar as
medidas efetivamente adotadas pelo IOPES, desde do
ano de 2015, para evitar a deterioração dos materiais
utilizados na obra inacabada denominada “Cais das Artes”, encaminhando as documentações a ela relacionadas (Ofício 02966/2019-1);
CONSIDERANDO que, em resposta, trouxe o Diretor Geral do IOPES informações a respeito da paralisação da
obra e das medidas até então adotadas para sua conservação (Resposta de Comunicação 01106/2019-4):
i) O Contrato objeto da representação foi o de no
12/2013 celebrado em 08.05.2013, entre o lOPES e o
Consórcio Andrade Valladares TOPUS, e teve por objeto
a execução de obras de conclusão da construção do em-

preendimento CAIS DAS ARTES, localizado no município
de Vitória, ES, no valor de R$ 118.303.822,39 (cento e
dezoito milhões, trezentos e três reais, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos).
ii) Há que se esclarecer inicialmente que a obra do empreendimento cultural denominado Cais das Artes encontra-se inacabada e paralisada desde o ano de 2015,
visto que o contrato de empreitada para execução da
obra se encontra sub judice.
iii) O Consórcio Andrade Valladares Topus ingressou com
quatro ações judiciais, sendo duas cautelares e duas ordinárias (Processos n°s 0034330-30.2015.8.08.0024,
00036830-69.2015.8.08.0024,
003890144.2015.8.08.0024 e 0013646- 50.2016.8.08.0024).
Dentre as cautelares existe a de Produção Antecipada de
Provas, tendo o juízo deferido liminar para determinar a
realização de perícia, esta se iniciado na data 02.08.2017
e, dentre as ordinárias, uma de ressarcimento na qual
se pede o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove milhões
de reais).
iv) Toda a área do empreendimento, constituída de vários lotes, está devidamente cercada com elemento físico delimitador - tapume metálico, e é capinada periodicamente. A responsabilidade pela guarda e vigilância
do local, equipamentos e materiais é exclusiva do Consórcio Andrade Valladares - TOPUS, na medida em que
este ajuizou Ação Cautelar de Produção Antecipada de
Provas, em curso na 3a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, processo n° 0036830-69.2015.8.08.0024,
na qual foi deferido o pedido liminar, determinando-se a
realização de prova pericial. Materiais e equipamentos,
tais como: estrutura de concreto pré moldado, estrutuwww.tce.es.gov.br

ras metálicas diversas, equipamentos elétricos, quadros
de proteção, transformadores, materiais dos elevadores
e dutos de ar condicionado, até então adquiridos e não
empregados na obra face a judicialização do contrato de
empreitada, encontram-se armazenados na obra.
v) Paralelo às ações judiciais, iniciou-se o procedimento licitatório para contratação de empresa especializada em gerenciamento de obras para, em seguida ser instaurado procedimento licitatório para execução dos serviços remanescentes do empreendimento cultural Cais
das Artes. Esse fato, com pleno conhecimento do Consórcio e do próprio juízo da causa, conforme cópia de
decisão ora acostada ao presente processo, na qual se
determinou: “( ... ) que o lOPES se abstenha de expedir
qualquer outra ordem ou ato administrativo que possa
interferir e prejudicar a utilidade de perícia”. Essa decisão foi tomada em decorrência de pedido do Consórcio
face ao andamento da licitação para o gerenciamento e
a perícia, determinada ainda no ano de 2015, ainda não
havia se realizado.
vi) Assim, foi celebrado o Contrato no 014/2018 com a
empresa PLANESP Engenharia Ltda, em 04/07/2018,
cujo objeto “prestação de serviços técnicos profissionais
especializados de gerenciamento em geral e fiscalização
para conclusão das obras do empreendimento Cais das
Artes”.
Por outro lado, cabe aqui informar foi suspenso o edital do procedimento licitatório do remanescente da
obra, inclusive pela quantidade e qualidade dos questionamentos decorrentes desse edital então suspenso, as
quais indicavam a necessidade de revisão, tanto nos projetos disponibilizados, quanto no respectivo orçamento.
vii) Não obstante, o histórico acima discriminado, o GoQuarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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verno do Estado manifesta o seu interesse na retomada
do empreendimento, o mais rápido possível, envidando
esforços administrativos e judiciais.

vo respeito ao ordenamento jurídico (art. 3º, inciso VI,
da LC n. 451/2008);

O lOPES e o Consórcio Andrade Valladares Engenharia e
Construção Ltda peticionaram recentemente nas ações
judiciais protestando pela suspensão dos feitos, ante a
possibilidade de eventual composição nas matérias controvertidas nas lides em tramitação.

Com espeque no art. 8º, inciso II, da Resolução n. 174 do
CNMP, aplicado subsidiariamente, instaurar

O Governo do Estado, através do lOPES visando uma
celeridade processual e a efetividade da retomada das
obras e por sua vez, conclusão do patrimônio público
Cais das Artes, iniciou como dito tratativas com o Consórcio que ora não se concluíram.
Cumpre destacar que a pretensão mútua de suspensão
foi deferida pelo juízo competente sobre o qual sobrestou os feitos pelo prazo de 06 meses (180 dias). Findo tal
lapso e não formalizada qualquer transação judicial retomar-se-á a princípio, os atos judiciais tendentes a prolação da sentença.
Por derradeiro, compete esclarecer que a condução dos
interesses do lOPES estão sendo patrocinados pela Procuradoria Geral do Estado que poderá elucidar eventuais questionamentos acerca da probabilidade do direito debatido.
Finalmente, Senhor Procurador, reafirmamos o firme
propósito do Governo do Estado em retomar e concluir
este empreendimento o quanto antes.
CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar, de
forma continuada, as providências adotadas visando à
preservação do patrimônio público;
CONSIDERANDO que compete aos Procuradores Especiais de Contas prover as medidas necessárias ao efeti-

RESOLVE:

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar as ações que vendo adotadas pelo Poder Executivo Estadual para manutenção e conservação
da obra inacabada denominada “Cais das Artes”,
DETERMINO as diligências necessárias e adoção das seguintes providências:
1 – Registre-se a Portaria n. 011/2019 - MPC;
2 – Publique-se;
3 – Após, façam os autos conclusos ao gabinete da 2ª
Procuradoria de Contas.
Vitória, 2 de dezembro de 2019.
LUCIANO VIEIRA
Procurador de Contas
processo 16706/2019-6
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO AD-

Processo n.
Atribuição

TC-18124/2019-1 Prazo: 1 (um) ano
Procuradoria-Geral de Contas (art.
2º, “d”, da Resolução n. 001/2017, do
Colégio de Procuradores de Contas)
Responsável
José Guilherme Junger Delôgo
- multa pecuniária: R$ 3.000,00 (três mil
reais)
Objeto
Acompanhamento e monitoramento da
cobrança administrativa e judicial dos
débitos e multas aplicadas pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo,
conforme arts. 305, parágrafo único, e
463 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo.
Acórdão/Decisão Acórdão TC-447/2019 – Segunda Câmara
Observação
Trânsito em julgado/preclusão recursal:
17/09/2019
Para tanto, determina-se:
- Decorridos 20 (vinte) dias da publicação desta portaria,
expeça-se ofício à Secretaria Estadual da Fazenda para
que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote as providências
pertinentes à inscrição do débito em dívida ativa.
- Publique-se.

Vitória, 2 de dezembro de 2019.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas

MINISTRATIVO - MPC 00132/2019-5

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MPC 00133/2019-1

O Ministério Público de Contas do Estado do Espírito
Santo, pelo Procurador-Geral, no exercício das atribuições conferidas pelos arts. 127, 129 e 130 da CRFB, art.
3°, inciso VII, da Lei Complementar n. 451/08, Lei Federal
n. 8.625/93, Lei Complementar Estadual n. 95/97 e art.
8º, incisos II e IV, da Resolução CNMP n. 174, de 04 de julho de 2017, promove a instauração de PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, na forma que segue:

O Ministério Público de Contas do Estado do Espírito
Santo, pelo Procurador-Geral, no exercício das atribuições conferidas pelos arts. 127, 129 e 130 da CRFB, art.
3°, inciso VII, da Lei Complementar n. 451/08, Lei Federal
n. 8.625/93, Lei Complementar Estadual n. 95/97 e art.
8º, incisos II e IV, da Resolução CNMP n. 174, de 04 de julho de 2017, promove a instauração de PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, na forma que segue:

www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

39

ATOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Processo n.
Atribuição

TC-18125/2019-6 Prazo: 1 (um) ano
Procuradoria-Geral de Contas (art.
2º, “d”, da Resolução n. 001/2017, do
Colégio de Procuradores de Contas)
Responsável
Sebastião Fosse
- multa pecuniária: R$ 3.000,00 (três mil
reais)
Objeto
Acompanhamento e monitoramento da
cobrança administrativa e judicial dos
débitos e multas aplicadas pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo,
conforme arts. 305, parágrafo único, e
463 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo.
Acórdão/Decisão Acórdão TC-447/2019 – Segunda Câmara
Observação
Trânsito em julgado/preclusão recursal:
17/09/2019
Para tanto, determina-se:
- Decorridos 20 (vinte) dias da publicação desta portaria,
expeça-se ofício à Secretaria Estadual da Fazenda para
que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote as providências
pertinentes à inscrição do débito em dívida ativa.
- Publique-se.

Processo n.
Atribuição

TC-18126/2019-1 Prazo: 1 (um) ano
Procuradoria-Geral de Contas (art.
2º, “d”, da Resolução n. 001/2017, do
Colégio de Procuradores de Contas)
Responsável
Wagner Ribeiro Masioli
- multa pecuniária: R$ 3.000,00 (três mil
reais)
Objeto
Acompanhamento e monitoramento da
cobrança administrativa e judicial dos
débitos e multas aplicadas pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo,
conforme arts. 305, parágrafo único, e
463 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo.
Acórdão/Decisão Acórdão TC-447/2019 – Segunda Câmara
Observação
Trânsito em julgado/preclusão recursal:
17/09/2019
Para tanto, determina-se:
- Decorridos 20 (vinte) dias da publicação desta portaria,
expeça-se ofício à Secretaria Estadual da Fazenda para
que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote as providências
pertinentes à inscrição do débito em dívida ativa.
- Publique-se.

Vitória, 3 de dezembro de 2019.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas

Vitória, 3 de dezembro de 2019.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MPC 00134/2019-4

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MPC 00135/2019-9

O Ministério Público de Contas do Estado do Espírito
Santo, pelo Procurador-Geral, no exercício das atribuições conferidas pelos arts. 127, 129 e 130 da CRFB, art.
3°, inciso VII, da Lei Complementar n. 451/08, Lei Federal
n. 8.625/93, Lei Complementar Estadual n. 95/97 e art.
8º, incisos II e IV, da Resolução CNMP n. 174, de 04 de julho de 2017, promove a instauração de PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, na forma que segue:

O Ministério Público de Contas do Estado do Espírito
Santo, pelo Procurador-Geral, no exercício das atribuições conferidas pelos arts. 127, 129 e 130 da CRFB, art.
3°, inciso VII, da Lei Complementar n. 451/08, Lei Federal
n. 8.625/93, Lei Complementar Estadual n. 95/97 e art.
8º, incisos II e IV, da Resolução CNMP n. 174, de 04 de julho de 2017, promove a instauração de PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, na forma que segue:
www.tce.es.gov.br

Processo n.
Atribuição

Responsável

Objeto

Acórdão/Decisão

Observação

TC-18137/2019-9 Prazo: 1 (um) ano
Procuradoria-Geral de Contas (art. 2º,
“d”, da Resolução n. 001/2017, do Colégio de Procuradores de Contas)
Robertino Batista da Silva
- multa pecuniária: R$ 3.000,00 (três mil
reais)
- ressarcimento ao erário municipal de
Marataízes: 11.036,84 VRTE
Acompanhamento e monitoramento da
cobrança administrativa e judicial dos
débitos e multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme arts. 305, parágrafo único,
e 463 do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo.
Acórdão TC-1325/2017 – Plenário
Acórdão TC-0156/2019 – Plenário
Acórdão TC-0912/2019 – Plenário
Trânsito em julgado/preclusão recursal:
04/10/2019

Para tanto, decorridos 20 (vinte) dias da publicação desta portaria, determina-se:
- Expeça-se ofício à Secretaria Estadual da Fazenda para que,
no prazo de 90 (noventa) dias, adote as providências pertinentes à inscrição do débito em dívida ativa;
- Expeça-se ofício ao Prefeito de Atílio Vivacqua para que, no
prazo de 90 (noventa) dias, proceda à inscrição do crédito em
dívida ativa, bem como adote medidas para sua cobrança administrativa, tais como inscrição do(s) devedor(es) no cadastro
de devedores e protesto extrajudicial da CDA, sem prejuízo da
cobrança judicial.
- Publique-se.
Vitória, 3 de dezembro de 2019.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019
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