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Atos dos Relatores
Decisão em Protocolo 00205/2019-1

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

Protocolo(s): 07304/2019-1
Assunto: Resposta de citação/notificação/diligência/o�cio
Criação: 05/06/2019 15:20
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado(s): AMPLA SERVICOS DE PROPAGANDA E
PUBLICIDADE LTDA
Procurador(es): WANDS SALVADOR PESSIN (OAB: 10418ES)
Trata-se do protocolo 07304/2019-1 de 03/06/2019
interposto pela empresa Ampla Serviços de Propaganda
e Publicidade Ltda requerendo a juntada de documento
aos autos do TC 1644/2019-9 que trata do Representação
formulada pela senhora Cristina Linhares Cassunde, em
que alega irregularidade no âmbito da Concorrência
Pública nº 07/2018 da Prefeitura Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim, cujo objeto é a contratação de agência
de publicidade e propaganda, empresa especializada na
prestação de serviços técnicos de divulgação de atos,
programas, projetos, ações, obras, serviços e campanha
dos órgãos e instituições da administração pública
municipal da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no
valor estimado e 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais).
Ocorre que, na presente etapa processual não cabe à
juntada do referido documento, pois o presente feito
a que se refere - TC 1644/2019-9 carece de julgamento
e se encontra com a instrução processual encerrada.
www.tce.es.gov.br

Ademais, na forma do despacho 27375/2019-3 (peça 5)
da SGS, o prazo para manifestação da ora peticionante
venceu em 29/03/2019.
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 o�cio 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, já tendo sido abastecido o Processo TC
1644/2019-9 com a Instrução Técnica Conclusiva
01352/2019-1, Parecer Ministerial 01953/2019-1, e tendo
sido o processo incluído em pauta para julgamento na
18ª sessão da Primeira Câmara do dia 12/062019, impõese 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 que o art. 61 da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES)
e o art. 328 do Regimento Interno do TCEES, oportunizam
às partes a apresentação de novos documentos por
ocasião da sustentação oral.
Quarta-feira, 12 de junho de 2019
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Por todo exposto e com fulcro nas competências
outorgadas pelo art. 288, inciso II, III e VII do RITCEES,
INDEFIRO o requerimento formulado pelo interessado,
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 01644/2019-9.
Vitória/ES, 04 de junho de 2019.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão Monocrática 00488/2019-9
Processo: 02811/2019-1
Classificação: Tomada de Contas Especial Instaurada
UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado: FABRICIO PETRI
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANCHIETA - NOTIFICAÇÃO –
ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO DE TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL - PRAZO DE ATÉ 90 DIAS
Trata-se de comunicação de instauração de Tomada
de Contas Especial, por meio do OFÍCIO Nº. 039/2019
(peça 02), subscrito pelo senhor Fabrício Petri –Prefeito
do Município de Anchieta/ES, para verificação da
construção de Praça na beira da Lagoa de Iriri.
Vieram os autos com o despacho 26724/2019-1 (peça 7)
da Secretaria Geral da Sessões - SSG com a informação
de que o prazo para a apresentação da Tomada de
Conta Especial venceu em 21/05/2019, sem o envio de
documentação necessária

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 conclusão da Tomada de Contas
Especial, até porque há previsão nesse sentido contida
no art. 14, parágrafo único da Instrução Normativa TC
32/2014.
Nestes termos, com fundamento no art. 63, inciso III,
da Lei Complementar 621/2012, DECIDO NOTIFICAR
o Senhor Fabrício Petri – Prefeito do Municipal de
Anchieta/ES, para encaminhar a esta Corte de Contas as
conclusões provenientes da tomada de contas especial
a este Tribunal 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 (21/05/2019).
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).
Notifique-se o responsável e cientifique-se o Órgão de
Controle Interno do Município de Anchieta do teor desta
Decisão
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, 04 de junho de 2019.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

www.tce.es.gov.br

DECISÃO MONOCRÁTICA 00502/2019-5
PROCESSO: 00989/2016-8
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO
- DENÚNCIA
UG: PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
RELATOR: LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
RESPONSÁVEL: ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL,
JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO, AUDIFAX CHARLES
PIMENTEL BARCELOS, WELLINGTON COSTA FREITAS,
EZEQUIEL ANTONIO DADALTO, ALDAIR CELESTINO
XAVIER DE SOUZA, JOSE CARLOS ZAMPROGNO,
FLAVIO ELIAS FRANCISCO SERRI, ENGE URB LTDA,
JOLHIOMAR MASSARIOL NASCIMENTO, WAGNER JOSE
ZOCCA, MOISES PENNO SVENSSON, LUIZ CLAUDIO
MONJARDIM, REGINA SILVA TOSE
TERCEIRO INTERESSADO:
NASCIMENTO

MAGALY

NUNES

DO

PROCURADORES: ALTAMIRO THADEU FRONTINO
SOBREIRO (OAB: 15786-ES), GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA (OAB: 16046-ES)
DENÚNCIA – NOTIFICAR – PRAZO 30 (TRINTA) DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI
DA CUNHA:
Tratam os presentes autos de DENÚNCIA, contra
possíveis irregularidades na execução do Contrato
10.792/1991, firmado entre a Prefeitura Municipal da
Serra e a empresa ENGE URB LTDA, tendo como objeto
a concessão pública dos serviços de limpeza urbana,
coleta e tratamento de resíduos sólidos e aterramento
sanitário, com vigência de 20 (vinte) anos.
Quarta-feira, 12 de junho de 2019
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O Acórdão TC-791/2018-1 - Plenário, exarado nos
autos do Processo TC 989/2016, determinou ao gestor
a promoção de compensação do débito apurado de R$
4.031.188,02, equivalente a 1.895.927,22 VRTE’s, em
face da Prefeitura Municipal da Serra.

ao Senhor Prefeito da Serra a fim de que comprove

A área técnica, nos termos da Manifestação Técnica
00118/2019-5, sugeriu a notificação do atual gestor da
Prefeitura Municipal da Serra, para que encaminhasse
a esta Corte de Contas a comprovação da compensação
do débito, sendo a proposta encampada pela Decisão
Monocrática 00166/2019-4, de 26/02/2019, tendo
sido expedido o Termo de Notificação 205/2019-1 ao
Senhor Audifax Charles Pimentel Barcelos, com prazo
de 30 (trinta) dias.

Manifestação Técnica 6836/2019-3.

Em resposta ao Termo de Notificação 205/2019-1, o
gestor protocolizou, em 23/04/2019 documentação
inserta na Resposta de Comunicação 486/20191, informando que a Concessionária ENG URB
promoveu a execução da sentença homologatória
de transação, referente ao Processo Judicial
0031510-05.2011.8.08.0048
(048.11.031510-7),
providenciando na própria petição inicial o abatimento
de R$ 4.031.108,02 no valor originário do acordo
firmado com o Município da Serra, conforme se pode
verificar na cópia da referida petição inicial.
Os documentos encaminhados foram analisados
pela área técnica, que na Manifestação Técnica
06836/2019-3 concluiu que não foi cumprida a
determinação contida no subitem 1.14 do Acórdão
Plenário TC 791/2018-1.

perante esta Corte de Contas o exato cumprimento
da determinação contida no subitem 1.14 do Acórdão
Plenário 791/2018-1, no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme fundamentação contida no item 3 da
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Assim sendo, DETERMINO, com fundamento no
artigo 288, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC
261/2013, a NOTIFICAÇÃO do Sr. Audifax Charles
Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal da Serra, a
fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove
perante esta Corte de Contas o exato cumprimento
da determinação contida no subitem 1.14 do Acórdão
Plenário TC-791/2018-1, conforme fundamentação
contida

no

item

3

da

Manifestação

Técnica

06836/2019-3.
Por fim, DETERMINO, que seja disponibilizada ao
referido agente responsável, cópia da Manifestação
Técnica 06836/2019-3 e do Acórdão TC 0791/20181, constantes dos presentes autos, integrantes desta
decisão.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários.
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
Conselheiro relator

Com isso, sugeriram expedir novamente notificação
www.tce.es.gov.br
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