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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Outras Decisões - 1ª Câmara
NOTIFICAÇÃO

do

conteúdo

dispositivo

da(s)

Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66,
parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das
COMPOSIÇÃO DA 1 CÂMARA
a

Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Luiz Carlos Cicilio� da Cunha

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo.
Decisão 01081/2019-8
Produzido em fase anterior ao julgamento
Processo: 04376/2018-8
Classificação: Controle Externo - Fiscalização Representação
UG: CAPAAC - Centro de Atendimento Psiquiátrico
Doutor Aristides Alexandre Campos

Ministério Público Especial de Contas

Relator: Márcia Jaccoud Freitas
Representante: SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE
E TRANSPARENCIA - SECONT
Terceiro interessado: EDMAR MOREIRA CAMATA,
NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR
REPRESENTAÇÃO
O

SECRETÁRIO

–
DE

CONHECER
ESTADO

DE

–

NOTIFICAR

CONTROLE

E

TRANSPARÊNCIA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES NO
PRAZO DE 90 DIAS – DETERMINAÇÃO
SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Representação autuada a partir da
www.tce.es.gov.br

deliberação proposta no Acórdão TC 1318/2017
– Plenário, prolatado nos autos do Processo TC
8699/2015, que tem como escopo a apuração de
irregularidade atinente à realização de despesas sem
prévio empenho, ocorridas no âmbito do Centro de
Atendimento Psiquiátrico Doutor Aristides Alexandre
Campos, no exercício de 2014.
Após a instrução inicial, os autos foram submetidos à
análise da Secretaria de Controle Externo de Saúde
e Assistência Social – SecexSAS, que, por meio da
Manifestação Técnica n.º 01347/2018-1, sugeriu:
1. Seja determinado ao Secretário de Estado de
Controle e Transparência, Sr. Marcos Pugnal, que
estabeleça uma coordenação padronizada dos
processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram
as irregularidades de despesa sem prévio empenho
ocorridas no órgão fiscalizado neste processo, a fim
permitir uma definição das consequências dessas
irregularidades, bem como a identificação de seus
responsáveis;
2. Após conclusão dos procedimentos administrativos
de apuração de responsabilidade, que o Secretário de
Estado de Controle e Transparência, Sr. Marcos Pugnal,
encaminhe o resultado dos trabalhos a este Tribunal,
com a conclusão do processo e medidas adotadas pela
Administração Estadual no caso específico do órgão
fiscalizado neste processo, no prazo de 60 (sessenta)
dias, sob pena de multa, nos termos do art. 389, inciso
IV do RITCEES (Res. TC 261/2013).
No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público
de Contas, por meio do Parecer n.º 05749/2018-8, de
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lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
dissentindo apenas no que diz respeito ao prazo para
cumprimento da diligência determinada, opinando
pela concessão de 90 (noventa) dias, por considerar
mais razoável e proporcional, haja vista a quantidade
de processos instaurados.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Analisados os autos, acompanho a proposta técnica,
com a retificação relativa ao prazo proposta pelo
Ministério Público de Contas, destacando, inclusive, já
haver precedente desta Corte nesse sentido.
Nos autos do Processo TC 4869/2018 – também
representação, autuada a partir do Acórdão TC
1318/2017 – Plenário –, a Segunda Câmara, nos
termos do voto do relator, Conselheiro Rodrigo Coelho
do Carmo, deliberou por:
1.2. NOTIFICAR o Secretário de Estado de Controle
e Transparência, Sr. MARCOS PAULO PUGNAL DA
SILVA, para que encaminhe o resultado dos trabalhos
a este Tribunal, com a conclusão do processo e

despesa sem prévio empenho ocorridas no órgão
fiscalizado neste processo, a fim de permitir uma
definição das consequências dessas irregularidades,
bem como a identificação de seus responsáveis; e,
após a conclusão dos procedimentos administrativos
de apuração de responsabilidade.
Nesse sentido, por entender razoável a padronização na
coordenação dos processos disciplinares/sindicâncias,
responsáveis pela apuração da irregularidade de
assunção de despesa sem prévio empenho, conforme
identificado no Acórdão TC 1318/2017 – Plenário,
filio-me ao suscitado precedente.
Ante o exposto, divergindo parcialmente da área
técnica e acompanhando integralmente o Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a minuta de deliberação que
submeto à apreciação.
Em 21 de março de 2019.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

as irregularidades de despesa sem prévio empenho
ocorridas no órgão fiscalizado neste processo, a fim
permitir uma definição das consequências dessas
irregularidades, bem como a identificação de seus
responsáveis;
1.3. NOTIFICAR o Secretário de Estado de Controle e
Transparência, Sr. Edmar Moreira Camata, encaminhe
o resultado dos trabalhos a este Tribunal, com a
conclusão do processo e medidas adotadas pela
Administração Estadual no caso específico do órgão
fiscalizado neste processo, no prazo de 90 (noventa)
dias, sob pena de multa, nos termos do art. 389, inciso
IV do RITCEES.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 12/06/2019 – 18ª Sessão Ordinária
da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun (Conselheiro no exercício da presidência) e

medidas adotadas pela Administração Estadual, no

1. DECISÃO:

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha;

caso específico do órgão fiscalizado neste processo,

4.2. Conselheiros Substitutos presentes: Márcia

261/2013);

DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão
da Primeira Câmara, ante as razões expostas pela
relatora, em:

1.3. DETERMINAR ao Secretário de Estado de Controle

1.1. CONHECER a representação;

e Transparência, Sr. MARCOS PAULO PUGNAL

1.2. DETERMINAR ao Secretário de Estado de
Controle e Transparência, Sr. Edmar Moreira Camata,
que estabeleça uma coordenação padronizada dos
processos disciplinares e/ou sindicâncias que apuram

no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa,
nos termos do art. 389, inciso IV do RITCEES (Res. TC

DA SILVA, para que estabeleça uma coordenação
padronizada

dos

processos

disciplinares

e/ou

sindicâncias que apuram as irregularidades de

www.tce.es.gov.br

Jaccoud Freitas (Convocada/relatora).
5. Membro do Ministério Público de Contas: Heron
Carlos Gomes de Oliveira.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência

Terça-feira, 25 de junho de 2019
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