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ATOS DO PLENÁRIO
EDITAL DE CITAÇÃO Nº. 0063/2013
PROCESSO: TC – 3956/2012 (APENSO: 2745/2013)
ASSUNTO: TOMADA DE CONTA ESPECIAL - AUDITORIA
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
Fica o Sr. Edivaldo Martins Filipe, Presidente do SISPUMUNIC no
exercício de 2011, CITADO da Decisão Preliminar TC-0050/2013,
prolatada no processo em epígrafe, que trata de Tomada de Conta
Especial - Auditoria, para que apresente razões de justificativas,
alegações de defesa e/ou recolha a quantia devida, de acordo
com a sua responsabilidade individual ou solidária, no prazo de
30 (trinta) dias improrrogáveis, com fulcro no artigo 157,
II da Resolução nº 261/2013 quanto às possíveis irregularidades
apontadas, conforme itens apontados no voto do Relator, transcrito
do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 27/2012 e da Instrução
Técnica Inicial ITI 376/2013.
Fica o(a) interessado(a) cientificado(a) de que poderá exercer
sua defesa por todos os meios em Direito admitidos e, querendo,
exercer o direito de sustentação oral, devendo ser observados os
requisitos do Regimento Interno do Tribunal de Contas quando
do julgamento/apreciação dos presentes autos, cuja data será
publicada previamente no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo,
por meio da divulgação da pauta de julgamento, na forma do artigo
101 do referido diploma regimental, tudo em observância aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório,
da ampla defesa e da publicidade. Igualmente, fica informado(a)
o(a) citado(a) de que as demais comunicações pós-citação, inclusive
as relativas ao resultado do julgamento/apreciação do processo,
serão feitas na forma dos artigos 360 e 362 do Regimento Interno,
ou seja, pela Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo.
Fica, ainda, alertado o citado de que a ausência de manifestação
resulta na declaração de sua revelia nos termos do art. 157, §7º, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Registramos que os autos se encontram na Secretaria Geral das
Sessões.
Vitória, 02 de dezembro de 2013.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
(Por delegação - Portaria nº 021/2011)
DECISÃO PRELIMINAR TC-0050/2013
PROCESSO - TC-3956/2012 (APENSO: TC-2745/2013)
ASSUNTO – AUDITORIA ORDINÁRIA
AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO DE 2011 – INTERESSADA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO –
CONVERTER AUTOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CITAR –
PRAZO: 30 DIAS.
Considerando o disposto nos artigos 57, inciso IV, c/c o artigo 115,
da Lei Complementar nº. 621/2012;
Considerando, ainda, o disposto no artigo 157, §3º, da Resolução
TC nº. 261/2013;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em sua
49ª Sessão Ordinária, nos termos do Voto do Relator, Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, que integra esta Decisão, converter
os presentes autos em Tomada de Contas Especial, e citar, com
base no artigo 56, inciso III, da Lei Complementar nº. 621/2012,
os seguintes responsáveis no exercício de 2011: Srs. Waldeles
Cavalcante, Edivaldo Martins Filipe, Vander Onofre, Clemilda José

Satil, José Carlos Madureira, Valmir Fanti, Bezaleel Pereira da Silva,
Roberto Ribeiro Martins, Raony Fonseca Scheffer Pereira, Associação
Noroeste de Pedras Ornamentais do Espírito Santo, J. E. Dutra –
RDG Divulgação – ME, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio
Ltda. e CENBRAF – Centro Brasileiro de Fomento à Pesquisa, para
que, nos termos do artigo 56, incisos II e III, da Lei Complementar
nº. 621/2012, apresentem razões de justificativas, alegações
de defesa e/ou recolham a quantia devida, de acordo com a sua
responsabilidade individual ou solidária, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, com fulcro no artigo 157, II da Resolução nº
261/2013 quanto às possíveis irregularidades apontadas, conforme
itens apontados no voto do Relator, transcrito do Relatório de
Auditoria Ordinária RA-O 27/2012 e da Instrução Técnica Inicial ITI
376/2013, cientificando-os do direito de exercer suas defesas por
todos os meios em Direito admitidos, e querendo exercer o direito da
sustentação oral, deverão ser observados os requisitos da Resolução
TC-261/2013.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2013.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
EDITAL DE CITAÇÃO Nº. 0064/2013
PROCESSO: TC – 3956/2012 (APENSO: 2745/2013)
ASSUNTO: TOMADA DE CONTA ESPECIAL – AUDITORIA
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
Fica a pessoa jurídica BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio
Ltda, por seu representante legal, CITADA da Decisão Preliminar
TC-0050/2013, prolatada no processo em epígrafe, que trata de
Tomada de Conta Especial - Auditoria, para que apresente razões de
justificativas, alegações de defesa e/ou recolha a quantia devida, de
acordo com a sua responsabilidade individual ou solidária, no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis, com fulcro no artigo 157,
II da Resolução nº 261/2013 quanto às possíveis irregularidades
apontadas, conforme itens constantes no voto do Relator, transcrito
do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 27/2012 e da Instrução
Técnica Inicial ITI 376/2013.
Fica o(a) interessado(a) cientificado(a) de que poderá exercer
sua defesa por todos os meios em Direito admitidos e, querendo,
exercer o direito de sustentação oral, devendo ser observados os
requisitos do Regimento Interno do Tribunal de Contas quando
do julgamento/apreciação dos presentes autos, cuja data será
publicada previamente no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo,
por meio da divulgação da pauta de julgamento, na forma do artigo
101 do referido diploma regimental, tudo em observância aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório,
da ampla defesa e da publicidade. Igualmente, fica informado(a)
o(a) citado(a) de que as demais comunicações pós-citação, inclusive
as relativas ao resultado do julgamento/apreciação do processo,
serão feitas na forma dos artigos 360 e 362 do Regimento Interno,
ou seja, pela Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo.
Fica, ainda, alertado o citado de que a ausência de manifestação
resulta na declaração de sua revelia nos termos do art. 157, §7º, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Registramos que os autos se encontram na Secretaria Geral das
Sessões.
Vitória, 02 de dezembro de 2013.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
(Por delegação - Portaria nº 021/2011)
DECISÃO PRELIMINAR TC-0050/2013
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PROCESSO - TC-3956/2012 (APENSO: TC-2745/2013)
ASSUNTO – AUDITORIA ORDINÁRIA
AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO DE 2011 – INTERESSADA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO –
CONVERTER AUTOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CITAR –
PRAZO: 30 DIAS.
Considerando o disposto nos artigos 57, inciso IV, c/c o artigo 115,
da Lei Complementar nº. 621/2012;
Considerando, ainda, o disposto no artigo 157, §3º, da Resolução
TC nº. 261/2013;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em sua
49ª Sessão Ordinária, nos termos do Voto do Relator, Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, que integra esta Decisão, converter
os presentes autos em Tomada de Contas Especial, e citar, com
base no artigo 56, inciso III, da Lei Complementar nº. 621/2012,
os seguintes responsáveis no exercício de 2011: Srs. Waldeles
Cavalcante, Edivaldo Martins Filipe, Vander Onofre, Clemilda José
Satil, José Carlos Madureira, Valmir Fanti, Bezaleel Pereira da Silva,
Roberto Ribeiro Martins, Raony Fonseca Scheffer Pereira, Associação
Noroeste de Pedras Ornamentais do Espírito Santo, J. E. Dutra –
RDG Divulgação – ME, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio
Ltda. e CENBRAF – Centro Brasileiro de Fomento à Pesquisa, para
que, nos termos do artigo 56, incisos II e III, da Lei Complementar
nº. 621/2012, apresentem razões de justificativas, alegações
de defesa e/ou recolham a quantia devida, de acordo com a sua
responsabilidade individual ou solidária, no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis, com fulcro no artigo 157, II da Resolução nº
261/2013 quanto às possíveis irregularidades apontadas, conforme
itens apontados no voto do Relator, transcrito do Relatório de
Auditoria Ordinária RA-O 27/2012 e da Instrução Técnica Inicial ITI
376/2013, cientificando-os do direito de exercer suas defesas por
todos os meios em Direito admitidos, e querendo exercer o direito da
sustentação oral, deverão ser observados os requisitos da Resolução
TC-261/2013.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2013.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
EDITAL DE CITAÇÃO Nº. 0065/2013
PROCESSO: TC – 3956/2012 (APENSO: 2745/2013)
ASSUNTO: TOMADA DE CONTA ESPECIAL - AUDITORIA
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
Fica a pessoa jurídica CENBRAF – Centro Brasileiro de Fomento
à Pesquisa, por seu representante legal, CITADA da Decisão
Preliminar TC-0050/2013, prolatada no processo em epígrafe, que
trata de Tomada de Conta Especial - Auditoria, para que apresente
razões de justificativas, alegações de defesa e/ou recolha a quantia
devida, de acordo com a sua responsabilidade individual ou solidária,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, com fulcro no artigo
157, II da Resolução nº 261/2013 quanto às possíveis irregularidades
apontadas, conforme itens constantes no voto do Relator, transcrito do
Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 27/2012 e da Instrução Técnica
Inicial ITI 376/2013.
Fica o(a) interessado(a) cientificado(a) de que poderá exercer sua
defesa por todos os meios em Direito admitidos e, querendo, exercer
o direito de sustentação oral, devendo ser observados os requisitos
do Regimento Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento/
apreciação dos presentes autos, cuja data será publicada previamente
no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, por meio da divulgação
da pauta de julgamento, na forma do artigo 101 do referido diploma
regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais
do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da
publicidade. Igualmente, fica informado(a) o(a) citado(a) de que as
demais comunicações pós-citação, inclusive as relativas ao resultado
do julgamento/apreciação do processo, serão feitas na forma dos
artigos 360 e 362 do Regimento Interno, ou seja, pela Imprensa
Oficial do Estado do Espírito Santo.
Fica, ainda, alertado o citado de que a ausência de manifestação
resulta na declaração de sua revelia nos termos do art. 157, §7º, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Registramos que os autos se encontram na Secretaria Geral das
Sessões.
Vitória, 02 de dezembro de 2013.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
(Por delegação - Portaria nº 021/2011)
DECISÃO PRELIMINAR TC-0050/2013
PROCESSO - TC-3956/2012 (APENSO: TC-2745/2013)
ASSUNTO – AUDITORIA ORDINÁRIA
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AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO DE 2011 – INTERESSADA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – CONVERTER
AUTOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CITAR – PRAZO: 30 DIAS.
Considerando o disposto nos artigos 57, inciso IV, c/c o artigo 115, da
Lei Complementar nº. 621/2012;
Considerando, ainda, o disposto no artigo 157, §3º, da Resolução TC
nº. 261/2013;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em sua
49ª Sessão Ordinária, nos termos do Voto do Relator, Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, que integra esta Decisão, converter
os presentes autos em Tomada de Contas Especial, e citar, com
base no artigo 56, inciso III, da Lei Complementar nº. 621/2012,
os seguintes responsáveis no exercício de 2011: Srs. Waldeles
Cavalcante, Edivaldo Martins Filipe, Vander Onofre, Clemilda José
Satil, José Carlos Madureira, Valmir Fanti, Bezaleel Pereira da Silva,
Roberto Ribeiro Martins, Raony Fonseca Scheffer Pereira, Associação
Noroeste de Pedras Ornamentais do Espírito Santo, J. E. Dutra – RDG
Divulgação – ME, BPS Equipamentos e Acessórios de Áudio Ltda. e
CENBRAF – Centro Brasileiro de Fomento à Pesquisa, para que,
nos termos do artigo 56, incisos II e III, da Lei Complementar nº.
621/2012, apresentem razões de justificativas, alegações de defesa e/
ou recolham a quantia devida, de acordo com a sua responsabilidade
individual ou solidária, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis,
com fulcro no artigo 157, II da Resolução nº 261/2013 quanto às
possíveis irregularidades apontadas, conforme itens apontados no
voto do Relator, transcrito do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
27/2012 e da Instrução Técnica Inicial ITI 376/2013, cientificandoos do direito de exercer suas defesas por todos os meios em Direito
admitidos, e querendo exercer o direito da sustentação oral, deverão
ser observados os requisitos da Resolução TC-261/2013.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2013.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente

Outras Decisões - Plenário
DECISÃO PRELIMINAR TC – 103/2013
PROCESSO – TC – 7303/2013
ASSUNTO – REPRESENTAÇÃO
REPRESENTAÇÃO - REPRESENTANTE: CÂMARA MUNICIPAL
DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - REPRESENTADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM RESPONSÁVEIS: JULIO CESAR FERRARE CECOTTI E OUTROS
– CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CITAR –
PRAZO: 30 DIAS – DAR CIÊNCIA.
Considerando o disposto nos artigos 57, inciso IV, c/c o artigo 115,
da Lei Complementar nº. 621/2012;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em sua
83ª Sessão Ordinária, nos termos do Voto do Relator, Conselheiro
em substituição João Luiz Cotta Lovatti, que integra esta Decisão,
converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial, nos
termos do artigo 115 da Lei Complementar nº. 621/2012.
DECIDE, ainda, citar os Srs. Júlio Cesar Ferrare Cecotti, Presidente
da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Fabrício Ferreira
Soares, Vereador do Município de Cachoeiro de Itapemirim; Hélio
Grechi Roza, Contador da Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, Arlete Maria A. Carvalho, Assistente Legislativo da
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Helder Gonçalves
Pires, Assessor de Gabinete Parlamentar, Izaulina Silva Gomes,
Técnico em Contabilidade da Câmara Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, Paulo Roberto Secato, Motorista da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, Rogério Correa, Técnico em Contabilidade
da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, para que no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentem as alegações de defesa e/ ou
recolham a importância devida, de acordo com as responsabilidades
individuais ou solidárias, quanto às possíveis irregularidades
apontadas no Relatório de Auditoria Nº RA-E 23/201, na Instrução
Técnica Inicial nº. 893/2013, bem como na Lei Complementar
621/2012, conforme discriminado no Voto do Relator.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 2013.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente

ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA N nº 068, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013.
Estabelece normas relativas ao encerramento do exercício financeiro
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de 2013 no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
- TCEES e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13,
inciso I da Lei Complementar nº 621/2012, e
Considerando a necessidade de garantir o encerramento do exercício
financeiro de 2013, de acordo com os procedimentos definidos na
legislação vigente;
Considerando os termos da Decisão Plenária TC-10/2013 na qual
decide que o recesso de fim de ano desta Corte terá início em 20 de
dezembro de 2013;
Considerando a necessidade de consolidar em tempo hábil todos
os registros das operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais
ocorridas durante o exercício, no Sistema Integrado de Administração
Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM/ES;
Considerando também a necessidade de atender às disposições
contidas na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF) e, em especial, a elaboração do Relatório de Gestão Fiscal;
RESOLVE:
Art. 1°. As unidades que compõem a estrutura organizacional do
TCEES que, no desempenho de suas atividades, tenham reflexos
nas áreas orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do órgão,
regerão suas ações de encerramento do exercício financeiro de 2013,
em conformidade com as normas fixadas nesta Portaria.
Art. 2º. A partir da publicação desta Portaria e até a entrega da
Prestação de Contas Anual, são consideradas urgentes e prioritárias
todas as atividades vinculadas à contabilidade, à auditoria, à apuração
orçamentária e aos inventários a que se refere o art. 1°.
Art. 3º. Compete aos responsáveis pelas unidades a que se refere o
art. 1º, observado o conhecimento técnico específico, promoverem o
levantamento completo referente às dívidas constantes dos grupos do
Passivo Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo, dos inventários
físicos e contábeis, dos bens pertencentes ao Ativo Intangível, ao Ativo
Imobilizado e dos materiais em almoxarifado, tendo como data base,
para efeito de apuração dos dados, o dia 31 de dezembro de 2013.
§ 1º Cabe a 1ª Secretaria Administrativa – 1ª SAD, a obrigatoriedade
de conciliar os saldos contábeis com os levantamentos previstos
no caput, promovendo os respectivos ajustes contábeis, cabendolhe, ainda, a conciliação contábil e os ajustes das demais contas
patrimoniais existentes ao final do exercício, de acordo com o princípio
contábil da oportunidade, objetivando a fidedignidade e consistência
das informações sobre o patrimônio do órgão.
§ 2º As diferenças apuradas serão objeto de medidas administrativas
a serem adotadas pela Diretoria Geral de Secretaria para sua
regularização, bem como de notas explicativas a serem anexadas ao
processo de prestação de contas anual.
§ 3° Os levantamentos previstos no caput, bem como a relação de
bens em almoxarifado, móveis e imóveis, serão encaminhados à
1ª SAD conforme Anexo único, ainda que não haja saldo, sendo as
diferenças justificadas em notas explicativas.
§ 4° A relação de bens de que trata o § 3º refere-se à listagem
individualizada dos bens emitida em sistema de controle patrimonial
e de almoxarifado.
Art. 4º. As despesas relativas a obras e instalações serão empenhadas
com recursos do orçamento vigente somente no montante das parcelas
que serão realizadas integralmente dentro do exercício financeiro de
2013.
§1º As parcelas relativas às medições do mês de dezembro de 2013
serão empenhadas por estimativa.
§ 2º As parcelas a serem realizadas nos exercícios futuros correrão por
conta dos orçamentos dos respectivos exercícios.
Art. 5º. O prazo para publicação no Diário Oficial do Estado e no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES das portarias de alterações do Quadro de
Detalhamento de Despesa será até o dia 10 de dezembro de 2013.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo
as despesas referentes a pessoal e encargos sociais, estagiários,
indenização por acidente em serviço, outros benefícios assistenciais,
diárias, convênios, inclusive contrapartidas, obras de caráter
emergencial e obrigações provenientes de determinações judiciais.
Art. 6º. As Notas de Empenho serão emitidas até o dia 10 de dezembro
de 2013, salvo as despesas excepcionadas no parágrafo único do art.
5º.
Art. 7º. As despesas empenhadas e não liquidadas no corrente exercício
serão inscritas em Restos a Pagar Não Processados, por fonte de
recursos, até o limite das disponibilidades financeiras apuradas, depois
de descontado o montante inscrito em Restos a Pagar Processados.
§ 1º As despesas empenhadas e não liquidadas no exercício de 2013
que não se enquadram na situação prevista no caput, deverão ter os
empenhos anulados até o dia 07 de janeiro de 2014, podendo ser
empenhadas à conta do Orçamento de 2014, após análise por parte do
Secretário da 1ª SAD.
§ 2º As despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados no
exercício de 2013 serão liquidadas até o dia 27 de junho de 2014 e,
após a referida data, os saldos remanescentes serão cancelados, após
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autorização do ordenador de despesas.
Art. 8º. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e não
pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as despesas processadas
das não processadas.
§ 1º Despesas processadas são as despesas liquidadas e não pagas no
exercício de sua inscrição como Restos a Pagar;
§ 2° Despesas não processadas são as despesas empenhadas e não
liquidadas no exercício de sua inscrição como Restos a Pagar.
Art. 9º. Os empenhos de suprimentos de fundos não poderão ser
inscritos em Restos a Pagar e serão anulados até o dia 12 de dezembro
de 2013, ficando vedada a concessão de adiantamentos cujo direito de
uso ultrapasse a referida data.
§ 1° Os saldos de suprimentos de fundos serão depositados até o
dia 10 de dezembro de 2013 na respectiva conta corrente do órgão,
utilizando o código próprio de depósito identificado.
§ 2° Os suprimentos de fundos pendentes de comprovação deverão
ter suas prestações de contas apresentadas até o dia 11 de dezembro
de 2013, cabendo à 1ª SAD efetuar o respectivo registro contábil até o
dia 12 de dezembro de 2013.
Art. 10. O prazo limite para pagamento de despesas no corrente
exercício será até às 19 horas do dia 13 de dezembro de 2013, devendo
a solicitação de pagamento, pela unidade responsável, ser realizada
até o dia 12 de dezembro de 2013.
§ 1° Excetuam-se do disposto no caput os pagamentos de despesas
referentes a pessoal e encargos sociais, estagiários, indenização por
acidente em serviço, outros benefícios assistenciais, diárias, convênios,
inclusive contrapartidas, obras de caráter emergencial e obrigações
provenientes de determinações judiciais.
§ 2° O prazo para pagamento das despesas excetuadas nos § 1°
será até às 18 horas do dia 18 de dezembro de 2013 e as respectivas
Relações Externas - RE’s serão apresentadas ao banco no dia 19 de
dezembro de 2013.
Art. 11. Os procedimentos contábeis de encerramento do exercício de
2013 sob a responsabilidade da 1ª SAD não poderão ultrapassar o dia
07 de janeiro de 2014, em face de elaboração dos Relatórios de Gestão
Fiscal, conforme determina o § 2º do art. 55 da Lei Complementar
Federal nº 101/2000.
Art.12. Os lançamentos contábeis de encerramento do exercício, os
balanços, anexos e demonstrativos dos órgãos e entidades, serão
realizados e processados pelo SIAFEM/ES.
Art. 13. As datas limites para os procedimentos relativos ao
encerramento do exercício financeiro de 2013 definidas nesta portaria
são as constantes do Anexo único, observado o parágrafo único do art.
15.
Parágrafo único. O descumprimento dos prazos fixados no Anexo
a que se refere o caput implicará a responsabilidade do servidor
encarregado pela informação, no âmbito de sua área de competência.
Art. 14. São pessoalmente responsáveis pelo cumprimento de todas as
normas estabelecidas nesta Portaria, na medida de suas competências,
os Secretários e Coordenadores das unidades que compõem o TCEES.
Art. 15. Ficam os titulares da Diretoria Geral de Secretaria, da
Secretaria Geral de Administração e da 1ª Secretaria Administrativa,
autorizados a definirem, em conjunto, procedimentos complementares
necessários ao cumprimento desta Portaria.
Parágrafo único. Pode ainda os servidores indicados no caput fixar
outros prazos tecnicamente necessários ao encerramento do exercício,
nos casos emergenciais.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Presidente
PORTARIA N nº 068, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013.
ANEXO ÚNICO
- PRAZOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013:
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
13/12/2013

Publicação no Diário Oficial do Estado e no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES das portarias de
alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa
- QDD
Emissão de Notas de Empenho
Recolhimento de saldos de Suprimento de Fundos
não utilizados
Entrada e saída de bens do almoxarifado
Entrega de Prestação de Contas de Suprimento de
Fundos
Solicitação para pagamento de despesas
Entrega de Relatório do Almoxarifado à 1ª SAD para
registros contábeis
Anulação de empenhos de Suprimento de Fundos
Registro contábil da Prestação de Contas de
Suprimento de Fundos
Recebimento de ressarcimento de despesa de
pessoal cedido
Solicitação de anulação de saldo de empenho
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Terça-feira, 3 de dezembro de 2013
13/12/2013 Pagamento de despesas
Solicitação de autorização para inscrição em restos
16/12/2013
a pagar
16/12/2013 Anulação de saldo de empenhos
18/12/2013 Autorização para inscrição em restos a pagar
Entrega do Relatório de Depreciação e Amortização à
06/01/2014
1ª SAD para registros contábeis
Entrega do Inventário dos Bens de Almoxarifado do
06/01/2014
exercício de 2013
Entrega do Inventário dos Bens Móveis do exercício
06/01/2014
de 2013
Entrega do Inventário dos Bens Imóveis do exercício
06/01/2014
de 2013
Lançamentos e ajustes contábeis para encerramento
07/01/2014
do exercício de 2013
Cancelamento do saldo de restos a pagar não
30/06/2014
processados de 2013 não liquidados até 27/06/2014
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Resumo do Contrato
Nº 018/2013
Processo TC-7278/2013
Contratante: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Contratada: Unicopy Sistemas Reprográficos e Visuais Ltda - ME.
Objeto: Prestação de serviços de cópias, impressão, plotagem
e encadernação, conforme especificações, previsões e exigências
contidas no Contrato nº 018/2013 e no Termo de Referência –
Anexo 1 do Edital do Pregão Presencial nº 014/2013.
Valor Global: R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar do dia seguinte à publicação
deste extrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ações: 2.011, 2.017, 2.018, 2.019
e 1.010.
Elemento: 3.3.90.39
Vitória, 26 de novembro de 2013.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
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