ATOS DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00668/2019-7

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: 02275/2019-5
CLASSIFICAÇÃO: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO INSPEÇÃO
UG: PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,
IGOR ELSON
BROMONSCHENKEL DE ALMEIDA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, o Coordenador do Núcleo de Controle Externo de Regimes Especiais (NRE) do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo DECIDE, com fundamento no Art. 63, Inciso II,
da Lei Complementar 621/2012 c/c Arts. 47, Inciso IV, e
358, II, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, c/c
Ato Segex 11, de 18 de fevereiro de 2019, expedir COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA aos Srs. Audifax Charles Pimentel Barcelos (Prefeito Municipal da Serra) e Ígor Elson Bromonschenkel de Almeida (Secretário Municipal
de Serviços da Serra), para, no prazo de 15 (quinze) dias
improrrogáveis, apresentarem os esclarecimentos que
entenderem necessários em face do que consta na Manifestação Técnica 10954/2019-4.
Determino o encaminhamento aos responsáveis de cópia desta Decisão, bem como da Manifestação Técnica
10954/2019-4, juntamente com os Termos de Comunicação de Diligência.
Ficam os responsáveis advertidos que:
www.tce.es.gov.br

a) O não atendimento a esta Decisão poderá implicar
em sanção de multa prevista no art. 135 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica deste Tribunal);
b) A comunicação dos atos processuais ter-se-á como
realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, por
membro da família ou por empregado do responsável,
ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º,
incisos I e II, da Lei Orgânica deste Tribunal;
c) A resposta ao termo de comunicação de diligência deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo
TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhem-se os autos ao relator.
GUILHERME ABREU LIMA E PEREIRA
Coordenador do NRE
DECISÃO SEGEX 00669/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12407/2019-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
INTERESSADO: WERTON DOS SANTOS CARDOSO
RESPONSÁVEL: MARCIO CLAYTON DA SILVA
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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). MARCIO CLAYTON DA 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 00608/2019-5;
Instrução Técnica Inicial 00706/2019-9.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada de
cópia dos documentos de referência, bem como do respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, por membro
da família ou por empregado do responsável, ou ainda,
quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos (art. 64, § 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157,

§7º do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do RITCEES quando do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios
do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e
publicidade;
Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do respectivo
Conselheiro Relator.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
www.tce.es.gov.br

DECISÃO SEGEX 00671/2019-9
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12488/2019-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANTENÓPOLIS
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: FILIPPE SAMPAIO ALMEIDA CARDOSO
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). FILIPPE SAMPAIO ALMEIDA CARDOSO 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 00544/2019-9;
Instrução Técnica Inicial 00708/2019-8.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada de
cópia dos documentos de referência, bem como do resQuarta-feira, 9 de outubro de 2019
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pectivo Termo de Citação.

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 00672/2019-3

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;

EXERCÍCIO: 2018

PROCESSO: 12358/2019-5
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
UG: SEMAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: PAULO SERGIO DA SILVA NERES, RENATO
PEREIRA SOBRINHO
INTERESSADO: EDMILSON MARTINS SCHWENCK

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

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

A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo

- CITAR o(s) Sr(s). RENATO PEREIRA SOBRINHO, PAULO SERGIO DA SILVA NERES e EDMILSON MARTINS
www.tce.es.gov.br

SCHWENCK, 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 00567/2019-1;
Instrução Técnica Inicial 00709/2019-2.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada de
cópia dos documentos de referência, bem como do respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, por membro
da família ou por empregado do responsável, ou ainda,
quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos (art. 64, § 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157,
§7º do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do TCEES e art. 360 do RITCEES);
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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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 00673/2019-8
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12406/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR

EXERCÍCIO: 2018
UG: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
RELATOR: LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
RESPONSÁVEL: VANDERSON PIRES VIEIRA
INTERESSADO: LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
- CITAR o(s) Sr(s).
VANDERSON PIRES VIEIRA
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 00609/2019-1;

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 00710/2019-5.

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 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
www.tce.es.gov.br
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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 00674/2019-2
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12405/2019-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE
GUAÇUÍ
RELATOR: MÁRCIA JACCOUD FREITAS
RESPONSÁVEL: JOSILDA AMORIM DE LIMA
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
- CITAR o(s) Sr(s). JOSILDA AMORIM DE LIMA, 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 necessá-

rios, em razão dos achados apontados nos seguintes documentos de referência:
Relatório Técnico 00610/2019-2;
Instrução Técnica Inicial 00711/2019-1.
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 meswww.tce.es.gov.br

mo 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 00675/2019-7
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12404/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMSF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FUNDÃO
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: EDMILSON CARVALHO DE ARAUJO, FERNANDO GUSTAVO DA VITORIA
INTERESSADO: MARLI SCAQUETTI THOME

Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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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). EDMILSON CARVALHO DE ARAÚJO e
FERNANDO GUSTAVO DA VITORIA, 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 00611/2019-7;
Instrução Técnica Inicial 00712/2019-4.
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;
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
www.tce.es.gov.br

(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00677/2019-6
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12413/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMSIC-ES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA
RELATOR: DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RESPONSÁVEL: VALMIR CAVALINI
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). VALMIR CAVALINI, 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 00613/2019-6;
Instrução Técnica Inicial 00717/2019-7.
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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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);
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);

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 00678/2019-1
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 08616/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA
UG: SEAG - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
INTERESSADO: PAULO ROBERTO FOLETTO
RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO CHAO VIVO
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo, da Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por delegação, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47 § 1º, e 358, inciso I, amwww.tce.es.gov.br

bos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR a(s) entidade Chão Vivo – Associação de Certificação de Produtos Orgânicos do ES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(m) alegações de defesa ou recolha a quantia devida, ou ainda, a seu critério
adote ambas as providências, em razão das ocorrências
constantes da Instrução Técnica Inicial nº 718/2019-1.
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, bem como da Instrução Técnica Inicial nº
718/2019-1 e da Manifestação Técnica nº 10.963/20193, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da
comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por proQuarta-feira, 9 de outubro de 2019
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curador 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.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
MARCELO NOGUEIRA DIAS
Secretário de Controle Externo da Secex Meios
(Por delegação – Ato Segex nº 006/2019)
DECISÃO SEGEX 00679/2019-5
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12412/2019-6
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMSI - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
RELATOR: LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA
RESPONSÁVEL: TEOTONIO BARBOSA DA SILVA, MONICA
EUGENIA DE PAULA FALLEIRO, WILMAR MACHADO DE
OLIVEIRA

Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário de Controle Externo do Núcleo de Controle
Externo de Contabilidade e Economia (NCE), no uso da
competência delegada pelo Ato SEGEX 8, DOETCEES de
20 de fevereiro de 2019:
- CITAR o(s) Sr(s). TEOTONIO BARBOSA DA SILVA, MONICA EUGENIA DE PAULA FALLEIRO e WILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, com fulcro nos art. 56, inciso II
e art. 63, inciso I, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), c/c o disposto no
art. 47, inciso IV, §1º, art. 157, inciso III e art. 358, inciso
I, todos do Regimento Interno 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 00614/2019-1;
Instrução Técnica Inicial 00719/2019-6.
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
www.tce.es.gov.br

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
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00680/2019-8
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12411/2019-1
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMS IBIRAÇU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
RESPONSÁVEL: ROSICLEA PELISSARI OLIVEIRA, TERESINHA PEREIRA BOZZI
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). ROSICLEA PELISSARI OLIVEIRA e TERESINHA PEREIRA BOZZI, 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 00615/2019-5;

Instrução Técnica Inicial 00720/2019-9.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada de
cópia dos documentos de referência, bem como do respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, por membro
da família ou por empregado do responsável, ou ainda,
quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos (art. 64, § 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157,
§7º do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do RITCEES quando do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios
do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e
publicidade;
www.tce.es.gov.br

Não cabe recurso da decisão que determinar a citação
(art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES);
A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao gabinete do respectivo
Conselheiro Relator.
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Secretário de Controle Externo
Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia – NCE
(Por delegação de competência: Ato SEGEX 8, DOETCEES
de 20 de fevereiro de 2019)
DECISÃO SEGEX 00681/2019-2
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12410/2019-7
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMSI - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBATIBA
RELATOR: SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
RESPONSÁVEL: NILCILAINE HUBNER FLORINDO
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:
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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- CITAR o(s) Sr(s). NILCILAINE HUBNER FLORINDO, 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 00616/2019-1;
Instrução Técnica Inicial 00721/2019-3.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada de
cópia dos documentos de referência, bem como do respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, por membro
da família ou por empregado do responsável, ou ainda,
quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos (art. 64, § 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157,
§7º do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do TCE-

ES 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 00682/2019-7
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12485/2019-5
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CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES
RELATOR: RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
RESPONSÁVEL: VALDIR MASSUCATTI
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). VALDIR MASSUCATTI, 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 00612/2019-1;
Instrução Técnica Inicial 00722/2019-8.
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
Quarta-feira, 9 de outubro de 2019
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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);

(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 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.

DECISÃO SEGEX 00683/2019-1
PROCESSO: 12409/2019-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
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). EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES,
com fulcro nos art. 56, inciso II e art. 63, inciso I, ambos
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica
do TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, §1º, art.
157, inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento Interno do TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução TC
261, de 4 de junho de 2013), para no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentar suas razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados apontados nos seguinwww.tce.es.gov.br

tes documentos de referência:
Relatório Técnico 00617/2019-4;
Instrução Técnica Inicial 00723/2019-2.
Para tanto, a presente Decisão segue acompanhada de
cópia dos documentos de referência, bem como do respectivo Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, por membro
da família ou por empregado do responsável, ou ainda,
quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos (art. 64, § 1º, incisos I e II, da Lei Orgânica do TCEES e art. 359, § 2º, incisos I e II, do RITCEES);
Não atendimento à citação implicará na declaração de
revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157,
§7º do RITCEES);
Após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES (art. 62 da Orgânica do TCEES e art. 360 do RITCEES);
Poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do RITCEES quando do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios
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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 00686/2019-5
PRODUZIDO EM FASE ANTERIOR AO JULGAMENTO
PROCESSO: 12382/2019-9
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2018
UG: SEMSEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DE CARIACICA
RELATOR: RODRIGO COELHO DO CARMO
RESPONSÁVEL: JOSE ALEXANDRE FRAGA RIBEIRO
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 ALEXANDRE FRAGA RIBEIRO,
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 00600/2019-9;
Instrução Técnica Inicial 00727/2019-1.
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);
www.tce.es.gov.br

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)
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