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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00605/2019-1

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.

Telefone: (027) 3334-7626

PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12341/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMSAC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO
CLÁUDIO
RELATOR: LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
RESPONSÁVEL: LUCIANO BERNARDES BORLOTE, SILVIA
RENATA DE OLIVEIRA
FREISLEBEN
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). LUCIANO BERNARDES BORLOTE e
SILVIA RENATA DE OLIVEIRA FREISLEBEN, 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:
www.tce.es.gov.br

Relatório Técnico 538/2019;
Instrução Técnica Inicial 642/2019;
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,
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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 00606/2019-6
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12615/2019-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMSP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: IVAN DOMINGOS SILVESTRE
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:

- CITAR o(s) Sr(s). IVAN DOMINGOS SILVESTRE, 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 00523/2019-7;
Instrução Técnica Inicial 00644/2019-1.
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
www.tce.es.gov.br

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 00607/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12613/2019-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
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ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE PANCAS
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: MARCIO MARQUES DOS REIS, JOSE
ELEOMAR FERNANDES DE SOUZA
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 ELEOMAR FERNANDES DE
SOUZA e MÁRCIO MARQUES DOS REIS, 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 00524/2019-1;
Instrução Técnica Inicial 00645/2019-6.
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;
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
www.tce.es.gov.br

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 00608/2019-5
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12608/2019-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE NOVA VENÉCIA
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
RESPONSÁVEL: MARCIA 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). MÁRCIA DOS SANTOS, 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
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justificativas, bem como os documentos que entender
necessários, em razão dos achados apontados nos
seguintes documentos de referência:
Relatório Técnico 00525/2019-6;
Instrução Técnica Inicial 00646/2019-1.
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);

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;

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:

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

- CITAR o(s) Sr(s). VIVIANE LOPES DE MORAIS, 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:

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 00609/2019-1

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);

PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO

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

EXERCÍCIO: 2018

PROCESSO: 12607/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
UG: FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: VIVIANE LOPES DE MORAIS
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
www.tce.es.gov.br

Relatório Técnico 00526/2019-1;
Instrução Técnica Inicial 00647/2019-5.
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,
Quarta-feira, 11 de setembro de 2019
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§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 00610/2019-2
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12606/2019-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ
FREIRE
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: JULIANA DE PAULA LOUZADA, MARIA
MADALENA MOULIN LOUZADA, HAYSTEN SOARES
CUSTODIO GOMES, SOLANGE NATALINA LOUZADA
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). MARIA MADALENA MOULIN
LOUZADA, JULIANA DE PAULA LOUZADA, SOLANGE
NATALINA LOUZADA, HAYSTEN SOARES CUSTÓDIO
GOMES, 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 00528/2019-1;
www.tce.es.gov.br

Instrução Técnica Inicial 00648/2019-1.
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;
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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 00611/2019-7
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12605/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMASMUC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE MUCURICI
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: SILVIA HELENA FORCA FERNANDES
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). SILVIA HELENA FORÇA FERNANDES,
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 00529/2019-4;
Instrução Técnica Inicial 00649/2019-4.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
A comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos (art. 64, § 1º, incisos I e
II, da Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e
II, do RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157,
§7º do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica
www.tce.es.gov.br

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 00612/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12491/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
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ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILÂNDIA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: ALCIONE BOLDRINI MONECHI, ROBERTO
CARLOS PARTELLI
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). ALCIONE BOLDRINI MONECHI e
ROBERTO CARLOS PARTELLI, 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 00530/2019-7;
Instrução Técnica Inicial 00651/2019-1.
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
www.tce.es.gov.br

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 00613/2019-6
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12490/2019-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE MARILÂNDIA
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: VANDA BONJIOVANNI CAMATA
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). VANDA BONJIOVANNI CAMATA, 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
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necessários, em razão dos achados apontados nos
seguintes documentos de referência:
Relatório Técnico 00531/2019-1;
Instrução Técnica Inicial 00652/2019-6.
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);

art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância
aos princípios do devido processo legal, contraditório,
ampla defesa e publicidade;

Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:

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

- CITAR o(s) Sr(s). MARILENE NASS STORCH, 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:

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 00614/2019-1

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);

PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO

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

EXERCÍCIO: 2018

PROCESSO: 12424/2019-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
UG: FMASLT - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE LARANJA DA TERRA
RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA
RESPONSÁVEL: MARILENE NASS STORCH
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
www.tce.es.gov.br

Relatório Técnico 00532/2019-6;
Instrução Técnica Inicial 00653/2019-1.
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);
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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 00615/2019-5

PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12617/2019-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
INTERESSADO: FAYER FONSECA FERREIRA
RESPONSÁVEL: ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS
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). ANA LUIZA FERREIRA MATHIAS, 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 505/2019-9;

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;

Instrução Técnica Inicial 00617/2019-4.

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

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

www.tce.es.gov.br
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necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
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 00616/2019-1

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 515/2019-2;
Instrução Técnica Inicial 00633/2019-3.
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: 12614/2019-1

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);

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMSPC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO
CANÁRIO
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI
INTERESSADO: ANDREIA SILVA 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). RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI,
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

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
www.tce.es.gov.br

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 00617/2019-4
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12612/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PANCAS
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: JUAREZ MENDONCA JUNIOR
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INTERESSADO: CLEBER DA SILVA 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). JUAREZ MENDONCA 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 00519/2019-1;
Instrução Técnica Inicial 00634/2019-8.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.

revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157,
§7º do RITCEES);

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);

PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO

Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, cuja pauta de julgamento
contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do
art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância
aos princípios do devido processo legal, contraditório,
ampla defesa e publicidade;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);

Fica o responsável advertido de que:

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

A comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos (art. 64, § 1º, incisos I e
II, da Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e
II, do RITCEES);

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

Não atendimento à citação implicará na declaração de

(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
www.tce.es.gov.br

DECISÃO SEGEX 00618/2019-9
PROCESSO: 12609/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMSNV - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA
VENÉCIA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
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). ANDRE WILER SILVA FAGUNDES, 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 00521/2019-8;
Instrução Técnica Inicial 00635/2019-2.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
Quarta-feira, 11 de setembro de 2019
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de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:

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

A comunicação dos atos processuais ter-se-á como
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);

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

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

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.

(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00619/2019-3
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12604/2019-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMSMUCU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MUCURICI
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: NESTOR GOMES PEREIRA NETO
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). NESTOR GOMES PEREIRA NETO, com
fulcro nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos da
Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica
www.tce.es.gov.br

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 00527/2019-5;
Instrução Técnica Inicial 00637/2019-1.
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
Quarta-feira, 11 de setembro de 2019
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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 00620/2019-6

MONTANHA
RELATOR: LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
RESPONSÁVEL: LEILA MACHADO CARVALHO BALTAR
RODRIGUES
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). LEILA MACHADO CARVALHO BALTAR
RODRIGUES, 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 00534/2019-5;
Instrução Técnica Inicial 00639/2019-1.
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: 12493/2019-1

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

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMSMONT - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

www.tce.es.gov.br

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, 11 de setembro de 2019
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Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE

seguintes documentos de referência:

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

Instrução Técnica Inicial 00640/2019-3.

DECISÃO SEGEX 00621/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12492/2019-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMSMS-ES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MIMOSO DO SUL
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: BRUNA MORENO BRUM TORRES,
KENEDI BRUM GOMES, SAMYR GOMES LIMA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
- CITAR o(s) Sr(s). BRUNA MORENO BRUM TORRES,
SAMYR GOMES LIMA, KENEDI BRUM GOMES, 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

Relatório Técnico 00535/2019-1;
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);

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

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

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

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

PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO

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

UG: IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

www.tce.es.gov.br

DECISÃO SEGEX 00622/2019-5
PROCESSO: 09071/2018-6
CLASSIFICAÇÃO:
DETERMINADA

TOMADA

DE

CONTAS

ESPECIAL

RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
INTERESSADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO -IASES, CLAUDIA
LAURETH FAQUINOTE, BRUNO PEREIRA NASCIMENTO
RESPONSÁVEL: ANDRE LUIZ MACHADO, MOVIMENTO
PAZ ESPIRITO SANTO - PAZ - ES
Quarta-feira, 11 de setembro de 2019
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Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo de Saúde e Assistência
Social – SecexSAS, do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, com fundamento no art. 63, inciso
I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso
IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste
Tribunal, CITAR a Sr. André Luiz Machado (Gerente da
pessoa Jurídica - Movimento Paz Espírito Santo) e a
entidade Movimento Paz Espírito Santo (Parceira), nos
termos do art. 207, I do Regimento Interno do TCEES c/c
art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(m)
as razões de justificativas, bem como os documentos
que entenderem necessários ou recolher os valores
passíveis de ressarcimento, em razão dos indícios de
irregularidade constantes da Instrução Técnica Inicial
00654/2019-5.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de
cópia desta Decisão e da Instrução Técnica Inicial
00654/2019-5, juntamente com o Termo de Citação.
Ficam os responsáveis advertidos de que:

teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, §
1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR

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

EXERCÍCIO: 2018

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

a) o não atendimento à citação implicará na
declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se
prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da
Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhe-se os autos ao relator.

b) não cabe recurso da decisão que determinar a
citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica
do TCEES;

PAULO ROBERTO DAS NEVES
Secretário de Controle Externo – SecexSAS
(Por Delegação de Competência: Ato SEGEX nº 4,
publicado no DOETCEES em 20 de fevereiro de 2019).

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

Em 03 de setembro de 2019.

DECISÃO SEGEX 00623/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12489/2019-3
www.tce.es.gov.br

UG: FMSM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MARATAÍZES
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: ERIMAR DA SILVA LESQUEVES, ALBERTO
MELLO SILVA
INTERESSADO: ERALDO DUARTE SILVA 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). ERIMAR DA SILVA LESQUEVES,
ALBERTO MELLO 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 00539/2019-8;
Instrução Técnica Inicial 00643/2019-7.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
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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 00624/2019-4
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12416/2019-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEMIRIM
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: JULIO CESAR CARNEIRO
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). JULIO CESAR CARNEIRO, com fulcro
nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art.
157, inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento
Interno do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução
www.tce.es.gov.br

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 00543/2019-4;
Instrução Técnica Inicial 00655/2019-1.
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
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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 00625/2019-9
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12630/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO GABRIEL DA
PALHA

RELATOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA

II, do RITCEES);

RESPONSÁVEL: POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS
BRAGATO

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);

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). POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS
BRAGATO, 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 00511/2019-4;
Instrução Técnica Inicial 00657/2019-9.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.

Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica
do TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, cuja pauta de julgamento
contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do
art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância
aos princípios do devido processo legal, contraditório,
ampla defesa e publicidade;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);

Fica o responsável advertido de que:

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

A comunicação dos atos processuais ter-se-á como
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

ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e

www.tce.es.gov.br

À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos
necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem
resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do
respectivo Conselheiro Relator.
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Economia – NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00626/2019-3
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12623/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMSSMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA
MARIA DE JETIBÁ
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: SIGRID STUHR
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:

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)
DECISÃO SEGEX 00627/2019-8
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO

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

PROCESSO: 12620/2019-6

- CITAR o(s) Sr(s). SIGRID STUHR, 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;

UG: FMSRB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO
BANANAL

Relatório Técnico 00514/2019-8;

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

Instrução Técnica Inicial 00658/2019-3.

www.tce.es.gov.br

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018

RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: EDIVALDO FABRIS, PAULO VANELI
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). PAULO VANELI, EDIVALDO FABRIS,
com fulcro nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica
Quarta-feira, 11 de setembro de 2019
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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 00516/2019-7;
Instrução Técnica Inicial 00659/2019-8.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
A comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos (art. 64, § 1º, incisos I e
II, da Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e
II, do RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157,
§7º do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica
do TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua

defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, cuja pauta de julgamento
contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do
art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância
aos princípios do devido processo legal, contraditório,
ampla defesa e publicidade;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o
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 00628/2019-2

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: ROSA MARIA CASER VENTURIM
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). ROSA MARIA CASER VENTURIM, 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 00510/2019-1;
Instrução Técnica Inicial 00660/2019-1.
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: 12631/2019-4

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

CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FUEFUM - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO

www.tce.es.gov.br
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II, da Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e
II, do RITCEES);

Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia – NCE

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

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

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

DECISÃO SEGEX 00629/2019-7
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12367/2019-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SEMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE
BAIXO GUANDU
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: MAXIMILIANO CANDIDO 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). MAXIMILIANO CANDIDO DOS
SANTOS, 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 546/2019-8;
www.tce.es.gov.br

Instrução Técnica Inicial 656/2019-4.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
A comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao
teor da comunicação dos atos (art. 64, § 1º, incisos I e
II, da Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e
II, do RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157,
§7º do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e
decisões presumem-se perfeitas com a publicação no
Diário Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica
do TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
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;
Quarta-feira, 11 de setembro de 2019
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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 00630/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12415/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: JOSE CARLOS CANCIGLIERI
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). JOSÉ CARLOS CANCIGLIERI, 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 536/2019-4;
Instrução Técnica Inicial 661/2019-5.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada
de cópia dos documentos de referência, bem como do
respectivo Termo de Citação.

Poderá o responsável, em nome próprio ou por
procurador regularmente constituído, exercer sua
defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo
exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os
requisitos do art. 327 do RITCEES quando do julgamento
dos presentes autos, cuja pauta de julgamento
contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do
art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância
aos princípios do devido processo legal, contraditório,
ampla defesa e publicidade;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);

Fica o responsável advertido de que:

A resposta ao termo de citação deverá observar o

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);

formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo

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);
www.tce.es.gov.br

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)
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