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[ATOS DOS RELATORES]
DECM 592/2017-1
PROCESSO TC - 5031/2016
ANEXOS - 07 VOLUMES PROCESSOS PM VITÓRIA
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
EXERCÍCIOS - 2013 E 2014
Trata-se de Tomada de Contas Especial procedente da Prefeitura
Municipal de Vitória – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(SEMESP), em decorrência de pendências na Prestação de Contas
do Copatrocínio nº 002/2013, celebrado com a Federação Capixaba de Basquetebol (FECABA), cujo valor do patrocínio foi de
R$ 217.500,00.
A TCE foi instaurada pelo Sr. Wallace Nascimento Valente, então
Secretário Municipal de Esportes e Lazer, por intermédio da Portaria SEMESP Nº 006/2016 (processo administrativo municipal
nº 337.5411/2016, anexo a estes autos), que teve vigência entre
30/12/2013 a 30/04/2014.
A SECEX/DENÚNCIA – Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações, em sede de instrução do feito, após o encaminhamento a esta Corte da documentação referente à mencionada TCE, elaborou a Instrução Técnica Inicial 301/2017-9
(fls.44/56), por meio da qual propõe a citação dos responsáveis
solidários ali elencados, em respeito aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, e sugere ainda, notificação ao
atual gestor da SEMESP, conforme explicitado naquela peça técnica.
Assim, acompanhando o entendimento demonstrado pela área
técnica, DETERMINO, com base no artigo 56, inciso III, da Lei
Complementar nº 621/2012, c/c o artigo 157, inciso II, do RITCEES – Resolução TC 261/2013, a CITAÇÃO dos responsáveis
solidários, em razão da irregularidade apontada no quadro abaixo:

cretaria Municipal de Esportes e Lazer, para que notifique
a FECABA, afim de que comprove o cumprimento quanto às recomendações constantes nos itens IV, V, VII, VIII e XII (item III
da ITI 301/2017-9), bem como do Relatório de Solução de Pendências constante às fls.128 a 149 do processo administrativo nº
337.5411/2016 – nos termos do artigo 288, inciso VI do RITCEES,
c/c o artigo 63, III da Lei Complementar nº 621/2012 – concedendo-lhe o prazo de trinta dias. Que seja encaminhada cópia da
Instrução Técnica Inicial 301/2017-9 (fls.44/56), juntamente
com o Termo de Notificação.
Em 19 de maio de 2017
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL

Para tanto, concedo-lhes o prazo de trinta dias, para que apresentem, individual ou conjuntamente, as justificativas e documentos que julgarem necessários, e/ou recolham a importância devida,
em razão do subitem acima relacionado na Instrução Técnica
Inicial 301/2017-9 (fls.44/56), da qual deverá ser encaminhada
cópia, juntamente com os respectivos Termos de Citação, com o
intuito de garantir o direito do contraditório e da ampla defesa.
DETERMINO, ainda, NOTIFICAÇÃO ao atual gestor da Se-

DECM 591/2017-7
PROCESSO TC - 2968/2017
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
JURISDICIONADO - MUNICÍPIO DE VITÓRIA
REPRESENTADOS - LUCIANO SANTOS REZENDE – Prefeito de Vitória
OBERACY EMMERICH JUNIOR – Presidente do Conselho Municipal
de Trânsito e Transporte de Vitória
IOHANA KROULING – Representante da PMV/SEDEC no Conselho
Municipal de Trânsito e Transporte do Município de Vitória
LEONARDO LEAL SCHULTE – Representante da PMV/SEDEC no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte do Município de Vitória
JAIME CARLOS DE ANGELI - Representante da SETPES no Conselho
Municipal de Trânsito e Transporte do Município de Vitória
ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA - Representante do SINDIRODOVIÁRIOS no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte do Município
de Vitória
ALESSANDRA COSTA F. NUNES - Representante da PMV/PGM no
Conselho Municipal de Trânsito e Transporte do Município de Vitória
ORTEMIO LOCATELLI FILHO - Representante do FINDES no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte do Município de Vitória
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de cautelar proposta pelo Ministério Público de Contas, em face do Município
de Vitória, questionando possíveis irregularidades na concessão de
reajustamentos nas tarifas do transporte público coletivo do Município de Vitória, com solicitação de expedição de medida cautelar
para suspensão da planilha formalizada pela Secretaria Municipal
de Transportes da Prefeitura, tendo como consectário legal, a suspensão do Decreto Municipal 16.930/2017, com o retorno do valor
ao montante de R$2,70 (dois reais e setenta centavos) para o sistema convencional e de R$3,00 (três reais) para o sistema seletivo.
Considerando que compete ao Tribunal de Contas, diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o fiel cumprimento
da lei, bem como a sustação de ato impugnado, nos termos do art.
71, incisos X e XI, da Constituição do Estado do Espírito Santo,
combinado com o art. 1º, incisos XV, artigos 124 e 125 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
Considerando a necessidade, no presente caso, de requisitar informações que possam subsidiar a formação do juízo cognitivo sumário do Relator acerca das questões impugnadas;
Considerando, por fim, a ausência de dano irreparável na concessão de prazo, mesmo que exíguo, para o fornecimento de esclarecimentos preliminares por parte dos representados, visando subsidiar a análise pedido de concessão de medida cautelar, DETERMINO, com base no art. 125, § 3º da Lei Complementar nº 621/2012,
c/c o art. 307, § 1º do RITCEES – Res. 261/2013, a NOTIFICA-

Corpo Deliberativo - Conselheiros
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ÇÃO do Ilmo. Sr. Luciano Santos Rezende, Prefeito Municipal, do
Sr. Thyago Hoffman, atual Secretário Municipal de Transportes,
Trânsito e Infraestrutura e Transporte de Vitória e Jaime Carlos
De Angeli, Representante da SETPES no Conselho Municipal de
Trânsito e Transporte do Município de Vitória para que, no prazo de
10 (dez) dias, se manifestem quanto à Representação interposta, devendo, para tanto ser extraída cópia da peça inicial
para se encaminhar juntamente com o Termo de Notificação.
Seja dada ciência a Representante da decisão aqui proferida, nos
termos do art. 307, § 7º, da Resolução TC-261/2013.
Em 18 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECM 605/2017
PROCESSO TC- 2885/2017
JURISDICIONADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
ASSUNTO- REPRESENTAÇÃO
EXERCÍCIO- 2015
REPRESENTANTE- KARISTEN COMERCIO E SERVIÇOS MECANICOS
E ELETRICOS LTDA - EPP
Trata-se de Representação proposta por Karisten Comércio e Serviços Mecânicos e Elétricos Ltda., em face do edital de Pregão Presencial 018/2017 da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, destinado à
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento integrado do sistema de iluminação pública.
Ocorre que o representante não trouxe aos autos a prova da existência da pessoa jurídica e comprovação de que os signatários têm
habilitação para representá-la, conforme exigido pelo art. 177, V, do
RITCEES.
Em razão disso, acolho a sugestão da SecexEngenharia e DETERMINO, nos termos dos artigos 56, I, e 63, III, da Lei Complementar
nº 621/2012, c/c o artigo 138, § 3º, do RITCEES, a NOTIFICAÇÃO da empresa KARISTEN COMERCIO E SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA - EPP, ora Representante, para que, no
prazo de dez dias, observando os termos da Instrução Normativa
TC 34/2015, providencie o saneamento da falha apontada, por meio
da complementação dos elementos faltantes nos autos referentes à
prova da existência da empresa Representante, bem como a comprovação de que os signatários são habilitados para representá-la, nos
termos do art. 177, V, do RITCEES, conforme evidencia o Despacho
22108/2017-1, sob pena do não conhecimento da representação.
Em 25 de maio de 2017
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECM 619/2017-7
PROCESSO TC- 3111/2017
JURISDICIONADO- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI
ASSUNTO- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO- 2016
RESPONSÁVEIS- CELSO RUELA ALBINO
A SECEX/CONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas, através da Instrução Técnica Inicial 523/2017-1, diante do descumprimento ao Termo de Notificação Eletrônica encaminhado ao gestor
responsável para que este encaminhasse a Prestação de Contas
Anual de Gestão, referente ao exercício de 2016, sugere a citação/
notificação do responsável, conforme explicitado na mencionada
peça técnica.
Assim, acompanho o entendimento da SECEX/CONTAS, nos termos
do artigo 2° da Resolução TC 294/2015 c/c art. 63, I da Lei Complementar n° 621/2012, para DETERMINAR:
a CITAÇÃO do Sr. CELSO RUELA ALBINO, responsável pela gestão do Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, para, no prazo de 15
(quinze) dias improrrogáveis, prestar os esclarecimentos que julgar
pertinentes, sob pena de multa e demais sanções legais, nos termos
do art. 135, IX, da LC n° 621/2012 c/c art. 389, IX do RITCCES.
a NOTIFICAÇÃO do Sr. CELSO RUELA ALBINO, responsável pela
gestão do Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, para, no prazo de
15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhar a Prestação de Contas
Anual de Gestão (CidadES), relativa ao exercício de 2016 (IN TCEES
34/2015), em consonância com os artigos 358, III e 359 da RITCEES, sob pena de incidência de multa prevista no art. 135, II, IV,
VIII, IX e XII da LC n° 621/2012, além de demais sanções legais.
Em 25 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
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DECISÃO MONOCRÁTICA N.º 00658/2017-7
PROCESSO TC:
9303/2016
JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA –
IPS
ASSUNTO:
AUDITORIA
RESPONSÁVEIS:
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA
DECIDO, com fundamento no art. 63, inciso I, da Lei Complementar n.º 621/2012, CITAR os senhores AUDIFAX CHARLES
PIMENTEL BARCELOS e ALEXANDRE CAMILO FERNANDES
VIANA, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente as
justificativas acerca dos indícios de irregularidade elencados no Relatório de Auditoria n.º 00049/2016-3 e na Instrução Técnica Inicial n.º 00476/2017-1, cujas cópias deverão ser enviadas
junto aos Termos de Citação.
Em 29 de maio de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Auditora Relatora
Decisão Monocrática 00691/2017-1
Processo: 04996/2016-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Criação: 29/05/2017 17:38
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de
Bombeiros Militar
Responsável: Carlos Marcelo D’Isep Costa
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante dos achados de que trata a Instrução Técnica Inicial – ITI nº
00509/2017-1 (fls. 26-27), com fulcro nos artigos 56, II e 63, I, da
Lei Complementar nº 621/2012 e artigo 157, III do Regimento Interno, DECIDO:
CITAR, o responsável: Sr. Carlos Marcelo D’Isep Costa – Ordenador de despesa, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art. 63 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas), preste os
esclarecimentos que julgar pertinentes quanto aos achados apontados na ITI nº 00509/2017-1.
Determino o encaminhamento de cópia integral desta Decisão, bem
como da ITI n° 00509/2017-1 e do Relatório Técnico 00292/2017-3,
fls. 16-25, para remessa ao interessado, juntamente com o Termo
de Citação, que deverá conter orientação ao responsável quanto à
observância do formato dos documentos (defesa e anexos) aceitos
pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC
35/2015.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada
de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da
família ou empregado do responsável ou do interessado.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial Eletrônico
do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo 181
da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC
262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes autos,
cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de
Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma regimental, tudo em
observância aos princípios constitucionais do devido processo legal,
do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar
621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas na
Instrução Técnica Inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da LC
621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Vitória/ES, 29 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br
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DECISÃO MONOCRÁTICA 00657/2017-2
PROCESSO:04650/2016-5
CLASSIFICAÇÃO:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO:2015
JURISDICIONADO:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA
RESPONSÁVEIS:RÔMULO DA SILVA BAIA e MARLENE GONÇALVES
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Assistência Social de Nova Venécia, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Rômulo da
Silva Baia (05/01/2015 a 16/11/2015) e da Sra. Marlene Gonçalves
(17/11/2015 a 31/12/2015).
A Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou o Relatório Técnico 223/2017-2 (fls. 12/19) e a Instrução Técnica Inicial
472/2017-1 (fls. 20/21), sugerindo a citação dos responsáveis
para apresentar razões de justificativas quanto aos itens 3.2.2.1 e
3.2.2.2 do Relatório Técnico 223/2017-2.
Posto isso, com base no Regimento Interno e na Lei Complementar
nº 621/2012, DETERMINO a CITAÇÃO do Sr. Rômulo da Silva
Baia e da Sra. Marlene Gonçalves, responsáveis pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia, para que no prazo de 30
(trinta) dias apresentem razões de justificativas que entenderem
necessárias em relação aos indícios de irregularidades apontados
nos itens retro mencionados do Relatório Técnico 223/2017-2.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópias do Relatório Técnico
223/2017-2 e da Instrução Técnica Inicial 472/2017-1, elaborados
pela Secretaria de Controle Externo de Contas.
Sejam os responsáveis notificados de que poderão exercer o direito
de sustentação oral, caso queiram, quando do julgamento dos presentes autos, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei Complementar nº 621/2012, informando-lhes que os atos processuais
serão publicados no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo.
Em 30 de Maio de 2017.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Auditor Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 00601/2017-7
PROCESSO:10329/2016-1
CLASSIFICAÇÃO:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO:2015
JURISDICIONADO:INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
RESPONSÁVEIS:JOSÉ CARLOS BERNARDES – DIRETOR PRESIDENTE
FAUSTO VIANA BARRETO - CONTROLADOR GERAL LILIANA
MARIA REZENDE BULLUS - PREFEITA
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de São
José do Calçado, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. José Carlos Bernardes – Diretor Presidente.
A Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal elaborou o Relatório Técnico 265/2017-6 e a Instrução Técnica Inicial
474/2017-1, sugerindo a citação dos responsáveis para apresentar razões de justificativas quanto aos itens do Relatório Técnico
265/2017-6 a seguir arrolados:
Responsável
Achados
José Carlos Bernardes 2.1.1 DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGI(Diretor Presidente) MENTAL NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
Base Legal: art. 139 da Resolução TC 261/2013,
§ 3º, art. 82 da Lei Complementar nº 621/2012 e
IN TC nº. 34/2015, art.12, inciso II e art. 14, §3º
José Carlos Bernardes 3.1.1 APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁ(Diretor Presidente)
RIO NO EXERCÍCIO
Base Legal: art. 35 e 102 da Lei Federal nº.
4.320/64 e art. 1º, §1º da LC 101/2000
José Carlos Bernardes 3.1.2 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO FINAN(Diretor Presidente)
CEIRO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO NA
Liliana Maria Rezende MENSURAÇÃO DAS ALÍQUOTAS NORMAIS DE
CONTRIBUIÇÃO
Bullus (Prefeita)
Base Legal: Artigo 40, caput, da Constituição da
República Federativa do Brasil; artigo 35 da Lei Federal 4.320/1964; artigos 1º, § 1º, 8º § único e 69
da Lei de Responsabilidade Fiscal; e, artigo 1º da
Lei Federal 9.717/1998
José Carlos Bernardes 3.2.1 AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DAS FONTES
(Diretor Presidente)
DE RECURSOS VINCULADOS
Base Legal: Artigos 85 a 89 da Lei Federal
4.320/1964
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José Carlos Bernardes
(Diretor Presidente)
Fausto Viana Barreto
(Controlador Geral)

José Carlos Bernardes
(Diretor Presidente)
Fausto Viana Barreto
(Controlador Geral)
Liliana Maria Rezende
Bullus (Prefeita)
José Carlos Bernardes
(Diretor Presidente)
Fausto Viana Barreto
(Controlador Geral)
José Carlos Bernardes
(Diretor Presidente)

José Carlos Bernardes
(Diretor Presidente)

José Carlos Bernardes
(Diretor Presidente)
Fausto Viana Barreto
(Controlador Geral)
José Carlos Bernardes
(Diretor Presidente)
Fausto Viana Barreto
(Controlador Geral)

Fausto Viana Barreto
(Controlador Geral)

3.2.2 AUSÊNCIA DE NOTAS EXPLICATIVAS
DO BALANÇO FINANCEIRO, REFERENTES AO
REGISTRO DE OUTROS RECEBIMENTOS, NO
VALOR DE R$ 449.746,17, E OUTROS PAGAMENTOS, NO VALOR DE R$ 444.820,13
Base Legal: art. 100 e 104 da Lei Federal nº.
4.320/64 e item 8 da NBC T 16.6 (Resolução CFC
nº. 1.133/2008)
3.4.1 AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EM
GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA
Base Legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da
Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº.
9.717/98
3.5.1 REGISTRO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES, APESAR DO
IPAS TER INFORMADO QUE O QUADRO DE
SERVIDORES É FORMADO APENAS POR SERVIDORES CEDIDOS PELA PREFEITURA
Base Legal: arts. 40, caput, art. 149, § 1° da
Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº.
9.717/98
3.7.1.1 AUSÊNCIA DE MENSURAÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR NO COMPARATIVO DAS
AVALIAÇÕES ATUARIAIS DO FUNDO FINANCEIRO
Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal,
art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º,
19, inciso III e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 17, § 2º da Portaria MPS nº. 403/2008
3.7.2.1 AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA
VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DE ATENDIMENTO DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL DA LRF
Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal,
art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º, §1º,
19, inciso III e 69
da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da
Portaria MPS nº. 403/2008.
3.7.3.1 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE
Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal nº.
4.320/64; Lei
Federal nº. 9.717/1998, art. 1º, inciso I; Portaria
MPS 403/2008, art. 17.
3.7.3.2 DATA BASE DAS PROVISÕES INCOMPATÍVEL COM A DATA DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Base Legal: Princípio Contábil da Competência e
Oportunidade, Normas Brasileiras de Contabilidade
NBCT SP 16.5 e 16.10, Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público, 6ª edição, Lei Federal
nº. 9.717/98, a Lei Federal nº. 4.320/64 e a Portaria MPS nº. 403/2008
4.1 INEXISTÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO
EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO
Base Legal: art. 74 da Constituição Federal de
1988, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000
–LRF e Instrução Normativa TC nº. 34/2015

Posto isso, com base no Regimento Interno e na Lei Complementar
nº 621/2012, DETERMINO a CITAÇÃO dos Srs. José Carlos Bernardes, responsável pelo Instituto de Previdência Social do Município de São José do Calçado, e Fausto Viana Barreto, Controlador
Geral do Instituto, assim como a ex-prefeita municipal Liliana Maria
Rezende Bullus, para que no prazo de 30 (trinta) dias apresentem
razões de justificativas que entenderem necessárias em relação aos
indícios de irregularidades apontados nos itens retro mencionados
do Relatório Técnico 265/2017-6.
Na sequência, dar ciência ao atual prefeito do município de São
José do Calçado quanto à irregularidade destacada no item 4.1 contido no Relatório Técnico 265/2017-6, considerando que é responsabilidade do município manter o sistema de controle interno.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópias do Relatório Técnico
265/2017-6 e da Instrução Técnica Inicial 474/2017-1, elaborados
pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal.
Sejam os responsáveis notificados de que poderão exercer o direito
de sustentação oral, caso queiram, quando do julgamento dos presentes autos, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei Complementar nº 621/2012, informando-lhes que os atos processuais
serão publicados no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo.
Em 19 de Maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br
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Decisão Monocrática 00699/2017-6
Processo: 04994/2016-6
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Criação: 30/05/2017 12:59
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Militar
Responsável: Marcos Antônio Souza do Nascimento
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante dos achados de que trata a Instrução Técnica Inicial – ITI
nº 00441/2017-6 (fls. 29/30), com fulcro nos artigos 56, II e 63, I,
da Lei Complementar nº 621/2012 e artigo 157, III do Regimento
Interno, DECIDO:
CITAR, o responsável: Sr. Marcos Antônio Souza do Nascimento – Ordenador de despesa, para que no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis (art. 63 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas), preste os esclarecimentos que julgar pertinente quanto aos
achados apontados na ITI nº 00441/2017-6.
Determino o encaminhamento de cópia integral desta Decisão, bem
como da ITI n° 00441/2017-6 e do Relatório Técnico 00268/20171, fls. 17/27, para remessa ao interessado, juntamente com o Termo de Citação, que deverá conter orientação ao responsável quanto
à observância do formato dos documentos (defesa e anexos) aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na Instrução Normativa
TC 35/2015.
ADVERTÊNCIAS:
a) Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na
forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
b) Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro
da família ou empregado do responsável ou do interessado.
c) As demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do
artigo 241 do Regimento Interno, ou seja, pelo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo instituído pelo artigo
181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC 262/2013.
d) Poderá o interessado exercer sua defesa por todos os meios em
direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral,
deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação da pauta
de julgamento na forma do art. 101 do mesmo diploma regimental, tudo em observância aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da
publicidade.
e) Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei Complementar 621/2012, o responsável deverá observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas
na Instrução Técnica Inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da LC
621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Vitória/ES, 30 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 689/2017
PROCESSO:
TC 6425/2016
JURISDICIONADO: ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO - APEES
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO:
2015
RESPONSÁVEL:
CLEDISON DE LIMA
CILMAR CESCONETTO FRANCISCHETTO
Trata-se de expediente protocolado nesta Corte de Contas, em
31/03/2016, pelos Srs. Cledison de Lima e Cilmar Cesconetto Francischetto, no qual acostam mídia eletrônica contendo peças e documentos da Prestação de Contas Anual do Ordenador de Despesas
do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo – APEES, relativas
ao exercício de 2015.
Seguiram os autos para a SecexContas – Secretaria de Controle
Externo de Contas para Análise Inicial de Conformidade concluindo
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esta unidade que os arquivos digitais atendem as especificações
técnicas mínimas aceitáveis, razão pela qual encontra-se apto para
análise e instrucao técnica.
O Relatório Técnico 00217/2017-7, elaborado pela SecexContas –
Secretaria de Controle Externo de Contas, identificou a existência
das seguintes irregularidades:
Ausência do extrato bancário da conta corrente Banco Banestes nº.
22101372, conforme item 3.2.2.1 (Base legal: Lei nº. 4.320/64, ar.
85 c/c art. 89; Resolução TC nº. 261/2013).
Ausência de parecer conclusivo no Relatório de Controle Interno,
conforme item 3.3.1 (Base Legal: Art. 82 da Lei Complementar nº.
621/2012.
Em ambas as supostas irregularidades, diga-se, a responsabilidade
é atribuída aos Srs. Cledison de Lima e Cilmar Cesconetto Francischetto.
Consta, ainda, recomendação ao gestor responsável, conforme
item 3.2.2.1, para que os bens intangíveis (software e licença de
software) incluídos também no Inventário de Bens Móveis passem
a figurar apenas no Inventário de Bens Intangíveis.
Com fulcro neste relatório, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial nº. 00518/2017-1 sugerindo a citação dos responsáveis para
que, no prazo estipulado apresentem razões de justificativa, bem
como documentos, individual ou coletivamente, que entenderem
necessários em razão dos achados detectados.
Face ao exposto, DECIDO nos seguintes termos:
Que sejam CITADOS os responsáveis descritos no quadro adiante,
nos termos do artigo 56, III da Lei Complementar 621/2012 e 157,
II, do RITCEES, para que, no prazo de 30 dias, apresentem, individual ou coletivamente, alegações de defesa, bem como documentos que entenderem necessários:
Responsável

Itens e
Sub-itens

Cledison de
Lima e Cilmar 3.2.2.1
Cesconetto
Francischetto

3.3.1

Achados
Ausência do extrato bancário da
conta corrente Banco Banestes nº.
22101372, conforme item 3.2.2.1
(Base legal: Lei nº. 4.320/64, ar.
85 c/c art. 89; Resolução TC nº.
261/2013)
Ausência de parecer conclusivo
no Relatório de Controle Interno,
conforme item 3.3.1 (Base Legal:
Art. 82 da Lei Complementar nº.
621/2012)

Que seja encaminhada cópia da Instrução Técnica Inicial nº.
00518/2017-1, às fls. 30/31 e do Relatório Técnico nº. 00217/20177, às fls. 19/29, aos responsáveis, no momento da citação, devendo os mesmos observarem o formato dos documentos aceitos
(defesa e anexo) pelo TCEES, de acordo com a Instrução Normativa
nº. 35/2015.
Vitória, 29 de maio de 2017.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 692/2017
PROCESSO:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
EXERCÍCIO:
RESPONSÁVEL:

TC 6718/2016
PGE – PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
ORDENADOR
2015
RODRIGO RABELLO VIEIRA

DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
em cumprimento ao artigo 63, inciso I, da Lei Complementar n°
621/2012 CITAR o Sr. RODRIGO RABELLO VIEIRA para que no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente alegações
de defesa, bem como documentos que entender necessários,
e/ ou recolha as importâncias devidas, acerca dos indícios de
irregularidade apontadas no RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL
193/2017 (fls. 27 a 51) e INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL
N° 517/2017 (fls. 52/53), cujas cópias deverão ser enviadas
juntamente com o Termo de Citação, em razão de
ITENS/SUBITENS
RELATÓRIO TÉCNICO
ACHADOS
CONTÁBIL 193/2017
3.2.1.1
Não comprovação do saldo das disponibilidades
3.3.1
Ausência de parecer conclusivo
www.tce.es.gov.br
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Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos
servidores para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS
Fica alertado o responsável que deverá ser observada a Instrução
Normativa TC nº 35/2015 – Dispõe sobre a instituição, instrução
e tramitação do Processo de Controle Externo Eletrônico – e-PCE e
o protocolo de documentos junto ao Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo – TCEES, e dá outras providências, quanto ao
formato dos documentos a serem remetidos a este Tribunal
de Contas (defesa e anexo).
A ausência de manifestação resultará na declaração de sua
revelia, nos termos do art. 157, § 7° do Regimento Interno.
Determino, por fim, que seja dada ciência ao responsável
do direito de sustentação oral quando do julgamento do
processo, conforme disposto no art. 61, § Único, da LC 621/2012
e que as demais notificações processuais, inclusive da inclusão
deste processo em pauta de sessão do Plenário, serão feitas
mediante publicação no Diário Eletrônico, conforme disposto
no artigo 359, inciso III do Regimento Interno desta Corte.
Vitória, 30 de maio de 2017
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
3.4.2.1

DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 690/2017
PROCESSO TC:
8025/2015
ASSUNTO:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
Considerando os argumentos trazidos pelo Prefeito do Município
de Linhares/ES no sentido de prorrogar o prazo para conclusão
da Tomada de Contas Especial, DECIDO pela NOTIFICAÇÃO do
Sr. Guerino Luiz Zanon acerca da concessão de prorrogação de
prazo pelo período de 90 (noventa) dias, conforme o parágrafo
único do art. 14 da Instrução Normativa TC n° 32/2014.
Vitória, 29 de maio de 2017.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 00587/2017-1
PROCESSO:10319/2016-7
CLASSIFICAÇÃO:PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
DE
ORDENADOR
EXERCÍCIO:2015
JURISDICIONADO:INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
(IPS/SMJ)
RESPONSÁVEIS:ROQUE JOSÉ PASOLINI – PRESIDENTE
WAGNER JOSÉ ELIAS CARMO – CONTROLADOR GERAL
EDUARDO STUHR – PREFEITO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa
Maria de Jetibá, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. Roque José Pasolini – Presidente.
A Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal
elaborou o Relatório Técnico 264/2017-1 e a Instrução Técnica
Inicial 451/2017-1, sugerindo a citação dos responsáveis para
apresentarem razões de justificativas quanto aos seguintes itens
do Relatório Técnico 264/2017-1:
Responsável
Roque José Pasolini
(Presidente)
Wagner José Elias
Carmo
(controlador Geral)
Roque José Pasolini
(Presidente)
Wagner José Elias
Carmo (controlador
Geral)
Roque José Pasolini
(Presidente)
Wagner José Elias
Carmo (controlador
Geral)

Achados
3.2.1 EXISTÊNCIA DE REGISTRO NO
BALANÇO FINANCEIRO (BALFIN) DE
PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
SEM EXPLICAÇÃO DA ORIGEM E QUE
NÃO ESTÁ REGISTRADA NO BALANCETE
DE VERIFICAÇÃO (BALVER)
Base Legal: art. 88 e 100 da Lei 4320/64.
3.2.2 DIFERENÇA ENTRE VALORES EVIDENCIADOS NO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (BALVER) E NO BALANÇO PATRIMONIAL (BALPAT)
Base legal: Artigos 85, 87 da Lei Federal
4.320/64.
3.2.3 CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA SEM EVIDENCIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE
Base Legal: art. 88 e 100 da Lei 4320/64
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Roque José Pasolini
(Presidente)
Wagner José Elias
Carmo (controlador
Geral)
Roque José Pasolini
(Presidente)
Wagner José Elias
Carmo (controlador
Geral)

Roque José Pasolini
(Presidente)

Roque José Pasolini
(Presidente)
Wagner José Elias
Carmo (controlador
Geral)
Roque José Pasolini
(Presidente)

3.2.4 REGISTRO DE DESPESA NA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
(VPD) NA CONTA 3.6.1.3.1.01.000 -REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS, SEM
REGISTRO EM NOTA EXPLICATIVA
Base Legal: art. 88 e 100 da Lei 4320/64
3.2.5 DIFERENÇA ENTRE O TOTAL DA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
(VPD) REGISTRADA NO BALANCETE DE
VERIFICAÇÃO (BALVER) E O TOTAL DA
(VPD) REGISTRADO NA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(DEMVAP)
Base legal: Artigos 85 e 87 da Lei Federal
4.320/64.
3.2.6 UTILIZAÇÃO DE FORMA INCORRETA DA FONTE DE RECURSO DO FUNDO FINANCEIRO
Base Legal: Artigos 85 a 89 da Lei Federal
4.320/1964
3.2.7 REGISTRO DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO MESMO TENDO SITUAÇÃO FINANCEIRA SUPERAVITÁRIA
Base Legal: art. 88 e 100 da Lei 4320/64

3.3.1 AUSENCIA DE REGISTRO POR
COMPETÊNCIA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIWagner José Elias
Carmo (controlador ÁRIAS
Base Legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal
Geral)
nº. 4.320/64, art. 10 da Lei nº 10.887/04,
art. 10, Princípio da Competência, Normas
Brasileiras de Contabilidade NBCT SP 16.5 e
16.10, MCASP -6ª edição
Roque José Pasolini 3.4.1.1 AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
(Presidente)
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL (EMPREGADOR) - REGIME
PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Base legal: art. 195, inciso I e art. 201 da
Constituição Federal
Roque José Pasolini 3.4.1.2 DIFERENÇA ENTRE OS VALORES
(Presidente)
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
RETIDA DOS SERVIDORES REGISTRADOS NO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Wagner José Elias
(BALVER) E NO DEMONSTRATIVO DAS
Carmo
(controlador Geral) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (DEMREC)
Base legal: Artigos 85, 87 da Lei Federal
4.320/64.
Roque José Pasolini 3.6.1.1 AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATU(Presidente)
ARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL APESAR DA LEI MUNICIEduardo Stuhr
PAL 1758/2015 PREVER REPASSE DE
(Prefeito)
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT
Base legal: art. 40, caput da Constituição
Federal, art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98
e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Roque José Pasolini 3.6.1.2 AUSÊNCIA DE REPASSE PARA
(Presidente)
COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL NO
EXERCÍCIO DE 2015
Base legal: art. 40, caput da Constituição
Eduardo Stuhr
Federal, art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98
(Prefeito)
e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal
Roque José Pasolini 3.6.1.3 AUSENCIA DE MENSURAÇÃO
(Presidente)
NO ESTUDO ATUARIAL DO PLANO DE
AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO NA LEI
1758/2015
Eduardo Stuhr
Base legal: art. 40, caput da Constituição
(Prefeito)
Federal, art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98
e art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal
Roque José Pasolini 3.6.2.1 PROVISÃO MATEMÁTICA PRE(Presidente)
VIDENCIÁRIA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE
Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal
Wagner José Elias
Carmo (Controlador nº. 4.320/64; Lei
Federal nº. 9.717/1998, art. 1º, inciso I;
Geral)
Portaria MPS 403/2008, art. 17.
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Roque José Pasolini
(Presidente)
Wagner José Elias
Carmo (controlador
Geral)
Wagner José Elias
Carmo
(controlador Geral)

3.6.2.2 REGISTRO DE VALORES NO
BALVER NO PLANO FINANCEIRO SEM A
EXISTÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DE
MASSA
Base legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal nº. 4.320/64; Lei
Federal nº. 9.717/1998, art. 1º, inciso I;
Portaria MPS 403/2008, art. 17.
4.1 PARECER DO CONTROLE INTERNO
NÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA IN 34/2015
Base Legal: art. 74 da Constituição Federal
de 1988, art. 59 da Lei Complementar nº
101/2000 –LRF e Instrução Normativa TC
nº. 34/2015

Posto isso, com base no Regimento Interno e na Lei Complementar
nº 621/2012, DETERMINO a CITAÇÃO do Sr. Roque José Pasolini
– Presidente, responsável pelo Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, e do Sr. Wagner
José Elias Carmo – Controlador Geral, assim como o ex-prefeito do
município, Sr. Eduardo Stuhr, para que no prazo de 30 (trinta) dias
apresentem razões de justificativas que entenderem necessárias
em relação aos indícios de irregularidades apontados nos itens retro
mencionados do Relatório Técnico 264/2017-1.
Na sequência, dar ciência ao atual prefeito do município de Santa
Maria de Jetibá quanto à irregularidade destacada no item 4.1
contido no Relatório Técnico 264/2017-1, considerando que é
responsabilidade do município manter o sistema de controle interno.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópias do Relatório Técnico
264/2017-1 e da Instrução Técnica Inicial 451/2017-1, elaborados
pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal.
DECISÃO MONOCRÁTICA 00697/2017-7
PROCESSO:10313/2016-1
CLASSIFICAÇÃO:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO:2015
JURISDICIONADO:INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
RESPONSÁVEIS:JEAN CARLOS COELHO DE OLIVEIRA – DIRETOR EXECUTIVO
RAMON TAVARES FARIAS – CONTROLADOR INTERNO
MAURICIO ALVES DOS SANTOS – EX-PREFEITO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Mantenópolis, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Jean Carlos Coelho de Oliveira – Diretor Executivo.
A Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal elaborou o
Relatório Técnico 228/2017-5 e a Instrução Técnica Inicial 304/20172, sugerindo a citação dos responsáveis abaixo relacionados para
apresentarem razões de justificativas quanto aos seguintes itens do
Relatório Técnico 228/2017-5:
Descrição do achado

3.1.1AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO NA MENSURAÇÃO
DAS ALÍQUOTAS NORMAIS DE CONTRIBUIÇÃO
Base Legal: Artigo 40, caput, da Constituição da
República Federativa do Brasil; artigo 35 da Lei
Federal 4.320/1964; artigos 1º, § 1º, 8º § único
e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal; e, artigo
1º da Lei Federal 9.717/1998
3.2.1UTILIZAÇÃO DE FORMA INCORRETA DA
FONTE DE RECURSO DO FUNDO FINANCEIRO E
AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO BALANÇO
PATRIMONIAL (BALPAT)
Base Legal: Artigos 85 a 89 da Lei Federal
4.320/1964
3.3.1AUSENCIA DE REGISTRO POR COMPETÊNCIA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Base Legal: art. 85, 100 e 101 da Lei Federal nº.
4.320/64, art. 10 da Lei nº 10.887/04, art. 10 ,
Princípio da Competência, Normas Brasileiras de
Contabilidade NBCT SP 16.5 e 16.10, MCASP 6ª edição

Responsável Proposta de
encaminhamento
Jean
Carlos CITAR
Coelho de Oliveira
(Diretor Executivo)
Mauricio Alves
dos Santos
(Prefeito)
Jean
Carlos CITAR
Coelho de Oliveira
(Diretor Executivo)
Jean
Carlos CITAR
Coelho de Oliveira
(Diretor Executivo)
Ramon Tavares Farias
(Controlador
Interno)
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3.5.1AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DIREITO A RECEBER DECORRENTE DOS PARCELAMENTOS DE
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
Base Legal: art. 88 e 100 da Lei 4320/64 e art.
1º, I da Lei 9717/98

Jean
Carlos CITAR
Coelho de Oliveira
(Diretor Executivo)
Ramon Tavares Farias
(Controlador
Interno)
3.6.2.1AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS Jean
Carlos CITAR
ATUARIAIS SEGREGADOS POR FUNDOS
Coelho de OliBase Normativa: Art. 8º, parágrafo único,
veira
e art. 50, incisos I e III da Lei Complemen(Diretor Exetar 101/2000 (LRF); arts. 1º e 6º da Lei
cutivo)
9.717/1998; arts. 71 a 74 da Lei Federal nº.
4.320/64; arts. 20 a 22 da Portaria MPS nº
403/2008.
Carlos CITAR
3.6.2.2AUSÊNCIA DE EQUILÍBRIO ATUARIAL DO Jean
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APURADO NA Coelho de OliAVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL
veira
Base legal: art. 40, caput da Constituição Fede- (Diretor Exeral, art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 69 cutivo)
da Lei de Responsabilidade Fiscal
Ramon Tavares Farias
(Controlador
Interno)
Mauricio Alves
dos Santos
(Prefeito)
3.6.2.3INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO Mauricio Alves CITAR
ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1299/2011, QUE dos Santos
AUTORIZOU O PODER EXECUTIVO A ALTERAR AS (Prefeito)
ALÍQUOTAS DO ENTE E CUSTO SUPLEMENTAR
POR DECRETO
Base Legal: art. 37, caput, X e art. 195 da
CF/88; art. 12 da EC 20/98; art. 32, caput, da
CE/89
3.6.2.4AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA O EQUA- Jean
Carlos CITAR
CIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL APURADO Coelho de OliPELO DEMONTRATIVO DE RESULTADO DA AVA- veira
LIAÇÃO ATUARIAL
(Diretor ExeBase legal: art. 40, caput, da Constituição Fede- cutivo)
ral, artigo 1º da Lei 9.717/98 e artigos 18 e 19
da Portaria MPS nº 403/2008
3.6.2.5AUSÊNCIA DE LEI COM OBJETIVO DE CO- Mauricio Alves CITAR
BRIR O DÉFICIT ATUARIAL
dos Santos
Base legal: art. 40, caput, da Constituição Fede- (Prefeito)
ral, artigo 1º da Lei 9.717/98 e artigos 18 e 19
da Portaria MPS nº 403/2008
3.6.2.6AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA VIA- Jean
Carlos CITAR
BILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DE Coelho de OliATENDIMENTO DOS LIMITES DE GASTOS COM veira
PESSOAL DA LRF DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (Diretor ExePROPOSTO PELO ATUÁRIO
cutivo)
Base Legal: art. 40, caput da Constituição Federal, art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98 e art. 1º,
§1º, 19, inciso III e 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 19, § 2º da Portaria MPS nº.
403/2008.
3.6.3.1DATA BASE DAS PROVISÕES INCOMPATÍ- Jean
Carlos CITAR
VEL COM A DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CON- Coelho de OliTÁBEIS
veira
Base Legal: Princípio Contábil da Competência e (Diretor ExeOportunidade, Normas Brasileiras de Contabilicutivo)
dade NBCT SP 16.5 e 16.10, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 6ª edição, Lei
Ramon TavaFederal nº. 9.717/98, a Lei Federal nº. 4.320/64 res Farias
e a Portaria MPS nº. 403/2008
(Controlador
Interno)
3.7.1.1REALIZAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS Jean
Carlos CITAR
ADMINISTRATIVAS DO RPPS ACIMA DO LIMITE Coelho de OliLEGAL
veira
Base Legal: art. 1º, inciso III, art. 6º, inciso VIII (Diretor Exeda Lei Federal nº. 9.717/98 e arts. 13 e 15 da
cutivo)
Portaria MPS nº. 402/2008
Mauricio Alves DAR CIdos Santos
ÊNCIA
(Prefeito)

Posto isso, com base no Regimento Interno e na Lei Complementar
nº 621/2012, DETERMINO a CITAÇÃO do Sr. Jean Carlos Coelho
de Oliveira, responsável pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Mantenópolis, e Ramon Tavares
Farias, Controlador Interno do Instituto, assim como o ex-prefeito
Maurício Alves dos Santos, para que no prazo de 30 (trinta) dias
apresentem razões de justificativas que entenderem necessárias
em relação aos indícios de irregularidades apontados nos itens retro
mencionados do Relatório Técnico 228/2017-5.
Na sequência, dar ciência ao atual prefeito do município de Mantenópolis quanto à irregularidade destacada no item 3.7.1.1 contido
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no Relatório Técnico 228/2017-5, diante da possibilidade do ente
ter que efetuar o ressarcimento de valores despendidos acima do
limite legal, limite este estabelecido no art. 191 da Lei Complementar Municipal Nº 22/2012 e pela Portaria MPS 402/2008.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópias do Relatório Técnico
228/2017-5 e da Instrução Técnica Inicial 304/2017-2, elaborados
pela Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal.
Sejam os responsáveis notificados de que poderão exercer o direito
de sustentação oral, caso queiram, quando do julgamento dos presentes autos, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei Complementar nº 621/2012, informando-lhes que os atos processuais
serão publicados no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo.
Em 30 de Maio de 2017.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Auditor Relator
Decisão em Protocolo 00283/2017-4
Protocolo: 06240/2017-7
Assunto: Encaminhamento
Criação: 30/05/2017 16:11
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº
06240/2017-7 de solicitação de reabertura do Sistema LRFWEB a
fim de viabilizar a retificação dos dados relativos ao 6º Bimestre
de 2016 do RREO da Prefeitura de Ecoporanga formulado por Elias
Dal Col.
O interessado informa que se faz necessária a retificação da base
de dados do TCEES, em virtude de equívoco da administração ao
preencher o relatório.
Destarte, haja vista a alegação do interessado, corroborando
entendimento emitido na Manifestação Técnica 00813/2017-5, de
lavra da Secretária de Controle Externo de Contas com fulcro no
art. 11 da Resolução TC 183/2005, DEFIRO o pedido de abertura
do Sistema para Retificação dos dados na forma pleiteada e
DETERMINO a remessa do presente expediente à STI - Secretaria
de Tecnologia da Informação.
Em, 30 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00702/2017-4
Assunto: Incidente de Prejulgado
Suscitante: Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Terceiro Interessado: Fórum das Carreiras Típicas do Estado do
Espírito Santo - FOCATES
Versam os presentes autos sobre Incidente de Prejulgado suscitado pelo Excelentíssimo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun no bojo da Representação constante do Processo TC
7156/2012, conforme Decisão Plenária TC 2144/2016 (fls. 04/05).
A área técnica analisou a matéria sob questão na Instrução Técnica 28/2017 (fls. 44/80), que foi integralmente acolhida pelo
Ministério Público de Contas no Parecer 1544/2017 (fls. 83/84),
da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Em 11 de maio de 2017, o Fórum das Carreiras Típicas do Estado do Espírito Santo - FOCATES protocolou pedido de ingresso
nos presentes autos como terceiro interessado como representante
das carreiras de auditoria fiscal tributária (Petição Intercorrente
36/2017 - fls. 89/127). Para tanto, requer a juntada de documentação e solicita que os argumentos ali exarados sejam levados em
consideração no julgamento dos presentes autos.
Considerando a relevância da discussão acerca da possibilidade de
contratação de assessorias para a recuperação de créditos, e o fato
de que a decisão nos presentes autos pode ter efeitos sobre as
atividades inerentes aos servidores públicos de carreira fazendária,
DEFIRO a habilitação do Fórum das Carreiras Típicas do Estado do
Espírito Santo - FOCATES como interessado no processo em questão.
Tendo em vista que o ente já se manifestou nos presentes autos
em defesa das prerrogativas dos servidores das carreiras de auditoria fiscal tributária, DECIDO pela NOTIFICAÇÃO do Fórum
das Carreiras Típicas do Estado do Espírito Santo - FOCATES
para ciência da presente decisão e acompanhamento quanto ao
julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da
Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução 262/13.
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À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00702/2017-4
Assunto: Incidente de Prejulgado
Suscitante: Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Terceiro Interessado: Fórum das Carreiras Típicas do Estado do
Espírito Santo - FOCATES
Versam os presentes autos sobre Incidente de Prejulgado suscitado pelo Excelentíssimo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun no bojo da Representação constante do Processo TC
7156/2012, conforme Decisão Plenária TC 2144/2016 (fls. 04/05).
A área técnica analisou a matéria sob questão na Instrução Técnica 28/2017 (fls. 44/80), que foi integralmente acolhida pelo
Ministério Público de Contas no Parecer 1544/2017 (fls. 83/84),
da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Em 11 de maio de 2017, o Fórum das Carreiras Típicas do Estado do Espírito Santo - FOCATES protocolou pedido de ingresso
nos presentes autos como terceiro interessado como representante
das carreiras de auditoria fiscal tributária (Petição Intercorrente
36/2017 - fls. 89/127). Para tanto, requer a juntada de documentação e solicita que os argumentos ali exarados sejam levados em
consideração no julgamento dos presentes autos.
Considerando a relevância da discussão acerca da possibilidade de
contratação de assessorias para a recuperação de créditos, e o fato
de que a decisão nos presentes autos pode ter efeitos sobre as
atividades inerentes aos servidores públicos de carreira fazendária,
DEFIRO a habilitação do Fórum das Carreiras Típicas do Estado do
Espírito Santo - FOCATES como interessado no processo em questão.
Tendo em vista que o ente já se manifestou nos presentes autos
em defesa das prerrogativas dos servidores das carreiras de auditoria fiscal tributária, DECIDO pela NOTIFICAÇÃO do Fórum
das Carreiras Típicas do Estado do Espírito Santo - FOCATES
para ciência da presente decisão e acompanhamento quanto ao
julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da
Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução 262/13.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00702/2017-4
Assunto: Incidente de Prejulgado
Suscitante: Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Terceiro Interessado: Fórum das Carreiras Típicas do Estado do
Espírito Santo - FOCATES
Versam os presentes autos sobre Incidente de Prejulgado suscitado
pelo Excelentíssimo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun no bojo da Representação constante do Processo TC
7156/2012, conforme Decisão Plenária TC 2144/2016 (fls. 04/05).
A área técnica analisou a matéria sob questão na Instrução
Técnica 28/2017 (fls. 44/80), que foi integralmente acolhida pelo
Ministério Público de Contas no Parecer 1544/2017 (fls. 83/84),
da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira.
Em 11 de maio de 2017, o Fórum das Carreiras Típicas do Estado
do Espírito Santo - FOCATES protocolou pedido de ingresso nos
presentes autos como terceiro interessado como representante
das carreiras de auditoria fiscal tributária (Petição Intercorrente
36/2017 - fls. 89/127). Para tanto, requer a juntada de
documentação e solicita que os argumentos ali exarados sejam
levados em consideração no julgamento dos presentes autos.
Considerando a relevância da discussão acerca da possibilidade de
contratação de assessorias para a recuperação de créditos, e o fato
de que a decisão nos presentes autos pode ter efeitos sobre as
atividades inerentes aos servidores públicos de carreira fazendária,
DEFIRO a habilitação do Fórum das Carreiras Típicas do Estado
do Espírito Santo - FOCATES como interessado no processo em
questão.
Tendo em vista que o ente já se manifestou nos presentes autos em
defesa das prerrogativas dos servidores das carreiras de auditoria
fiscal tributária, DECIDO pela NOTIFICAÇÃO do Fórum das
Carreiras Típicas do Estado do Espírito Santo - FOCATES
para ciência da presente decisão e acompanhamento quanto
ao julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente
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publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo
artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e
regulamentado pela Resolução 262/13.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA N Nº 051, de 29 de maio de 2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
13, incisos I e XX, da Lei Complementar nº 621, de 08 de março
de 2012, c/c artigo 20, incisos I e XXVII, do Regimento Interno,
e, CONSIDERANDO a anuência do Excelentíssimo Conselheiro
Corregedor.
R E S O L V E:
Art. 1º. Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a partir de 22 de maio de
2017, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar
instaurado por meio da Portaria N nº 055, de 17 de agosto de 2016,
e prorrogado pelas Portarias Normativas nº 083 de 19 de dezembro
de 2016, Portaria Normativa nº 004, de 30 de janeiro de 2017 e
Portaria Normativa nº 044, de 19 de abril de 2017, para apurar os
fatos narrados no Processo TC nº 4820/2016-1.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 22 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
Segundo Termo Aditivo
Contrato nº 005/2015
Processo TC-3015/2015
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Concessionária Rodovia do Sol S/A – RODOSOL.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de vigência do Contrato nº
005/2015, que versa sobre a disponibilização de acesso aos
pedágios da RODOSOL, através do Sistema Via Expressa, mediante
utilização de passe eletrônico (TAG).
VIGÊNCIA: Por 12 (doze) meses, a partir do dia 02 de junho de
2017.
Vitória, 24 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
PORTARIA 119-P, DE 29 DE MAIO DE 2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
2012,
RESOLVE:
designar o servidor BRUNO AUGUSTO GARCIA DA SILVA,
matrícula nº 203.620, ocupante do cargo efetivo de analista
administrativo, para ocupar a função de coordenação técnica FG-2
na Secretaria de Tecnologia da Informação - STI, substituindo o
coordenador SERGIO ROBERTO CHARPINEL JUNIOR, matrícula
nº 203.590, , afastado do cargo por motivo de férias, no período de
31/5/2017 a 14/6/2017.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA Nº 049, de 24 de maio de 2017
Estabelece normas relativas à utilização do serviço de Correio Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo – TCEES.
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 que o correio eletrônico é um meio usado pelo TCEES para comunicação interna e externa;
Considerando que o uso indevido do correio eletrônico pode comprometer a segurança das informações produzidas ou custodiadas
pelo TCEES; e,
Considerando as diretrizes, os objetivos, os princípios e as definições constantes da Resolução TC Nº 301, de 20 de dezembro de
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2016, que dispõe sobre a Política de Segurança da Informação do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (PSI/TCEES);
Considerando a aprovação da matéria pelo Comitê Estratégico da
Tecnologia da Informação – CETI, em reunião realizada em 17 de
maio de 2017, neste Tribunal.
RESOLVE:
Art. 1° As regras gerais para uso do serviço de correio eletrônico
do TCEES obedecem ao disposto nesta Portaria e à legislação pertinente, e estão alinhadas com os princípios e as diretrizes da Política
de Segurança da Informação do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo (PSI/TCEES).
Art. 2º O correio eletrônico do TCEES constitui recurso corporativo
para comunicação, a ser usado de modo compatível com o exercício
do cargo, sem comprometer a imagem do Tribunal nem o tráfego de
dados na rede de computadores da instituição.
§ 1º O correio eletrônico do TCEES passa a ser o principal meio de
comunicação entre o Tribunal e os usuários do serviço de correio
eletrônico.
§ 2º Ficam os usuários do serviço de correio eletrônico responsáveis em acessar as respectivas caixas postais.
Art. 3º Para efeito do disposto nesta Portaria entende-se por:
I - usuários do serviço de correio eletrônico: os membros do
Tribunal de Contas, servidores, estagiários, colaboradores externos
ou quaisquer outros usuários que estejam autorizados a possuir
conta de correio eletrônico do TCEES;
II - service desk: sistema informatizado interno utilizado para
abertura dos chamados para suporte de tecnologia da informação;
III - caixa postal: repositório de armazenamento de mensagens
de correio eletrônico integrante da base de dados dos equipamentos servidores de correio eletrônico do TCEES;
IV - lista de distribuição: agrupamento de contatos em um único endereço eletrônico que, uma vez inserido como destinatário
de uma mensagem, permite a distribuição desta a todas as caixas
postais integrantes da lista;
V - gestor de caixa postal: servidor, ainda que cedido ou afastado, responsável pela caixa postal ou lista de distribuição. Para
caixas postais individuais, o gestor é servidor ou colaborador externo para o qual foi destinada a caixa postal. Para caixas postais de
unidade, o gestor é o titular da unidade ou subunidade para a qual
foi destinada a caixa postal, ou é servidor por ele designado. E para
caixas postais de uso coletivo, o gestor é o responsável pelo grupo
de trabalho, comitê, comissão, projeto ou pela atividade específica
de interesse do TCEES à qual foi destinada a caixa postal;
VI – unidade gestora de recursos de tecnologia da informação (TI): unidade que, no exercício de suas competências, fomenta continuamente a informatização de todo o TCEES, visando o
aperfeiçoamento das atividades realizadas pelo órgão. Promove o
desenvolvimento, a implantação e a manutenção dos sistemas de
tecnologia da informação e é responsável pela disponibilidade dos
serviços de informática;
VII - unidade gestora de recursos humanos: unidade responsável pela gestão dos recursos humanos do TCEES; e
VIII – e-mails em massa: mensagens enviadas para um grande
número de destinatários, obtidos oriundo de diferentes listas de
distribuição.
Art. 4º Cabe ao gestor de caixa postal:
I – examinar o conteúdo da caixa postal para dar tratamento adequado e tempestivo às mensagens recebidas e mantê-lo de acordo
com as normas integrantes da PSI/TCEES;
II – adotar medidas para que o volume ocupado pelo conteúdo da
caixa postal não exceda os limites estabelecidos;
III - definir e manter atualizados os critérios de acesso às caixas
postais ou listas de distribuição de sua responsabilidade;
IV - definir e manter atualizada a lista dos usuários autorizados a
enviarem e-mail com endereço de origem das caixas postais ou
listas de distribuição sob sua responsabilidade;
V - responsabilizar-se pelo conteúdo e forma das mensagens eletrônicas enviadas com identificação de caixa postal ou lista de distribuição sob sua responsabilidade;
VI - utilizar o correio eletrônico exclusivamente para envio e recebimento de mensagens relacionadas com o desenvolvimento de suas
atividades profissionais;
VII - não invadir a privacidade de usuários através do acesso não
autorizado às suas caixas postais;
VIII - não enviar, transmitir ou disseminar informações sigilosas do
TCEES;
IX - não enviar, disseminar ou armazenar mensagens contendo vírus ou quaisquer formas de rotinas de programação prejudiciais ou
danosas;
X - excluir de suas caixas postais as mensagens recebidas e/ou en-
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viadas que não tenham mais utilidade para o desenvolvimento de
suas atividades, observando a cota de utilização estabelecida pela
unidade gestora de TI;
XI - utilizar assinatura padronizada do TCEES para envio das mensagens; e
XII - encarregar-se da integridade e geração de cópias de segurança de mensagens copiadas de caixas postais de sua responsabilidade e armazenadas em repositórios locais, caso opte pelo uso
desse recurso.
Art. 5º É de responsabilidade da unidade gestora de recursos de
Tecnologia da Informação:
I – estabelecer e comunicar aos gestores de caixa postal os limites
de utilização do serviço de correio eletrônico;
II – implantar mecanismos que evitem o envio e a recepção de
mensagens que possam comprometer a segurança do serviço de
correio eletrônico;
III – criar, manter e excluir caixas postais e listas de distribuição,
conforme critérios definidos nesta Portaria;
IV – definir, implantar e executar procedimentos de segurança e
rotinas de cópia e recuperação de caixas postais;
V – executar os procedimentos de limitação e liberação do uso do
serviço de correio eletrônico;
VI - estabelecer e manter padrão para identificação dos endereços
de e-mail dos usuários ou unidades do TCEES em observância com
as normas e padrões brasileiros (e-PING);
VII – definir e aplicar políticas de limites de área de armazenamento necessária para mensagens, ficando os usuários impedidos de
receber e enviar novas mensagens quando ultrapassarem sua cota
de utilização;
VIII – definir e aplicar políticas que limitam o tamanho máximo de
mensagem enviada ou recebida, incluindo arquivos anexados, bloqueando mensagens que ultrapassarem os limites estabelecidos;
IX - aplicar controle de verificação de anexos enviados e recebidos,
estabelecendo as devidas restrições;
X – definir e aplicar políticas para eliminação periódica de mensagens desnecessárias, tais como mensagens antigas de informativos
e de notícias disponíveis em outros meios; e
XI - zelar pela integridade e sigilo dos serviços e dados transmitidos
por meio do sistema de correio eletrônico.
Art. 6º A criação de caixas postais individuais para novos servidores e estagiários será realizada pela unidade gestora de recursos
humanos, durante o procedimento de criação de conta do usuário,
por meio de ferramenta automática fornecida pela unidade gestora
de recursos de TI.
Art. 7º A criação de listas de distribuição será feita pela unidade
gestora de recursos de TI. Nos casos onde houver dúvida será encaminhada solicitação de autorização à Diretoria Geral de Secretaria.
Art. 8º O envio de e-mails em massa somente poderá ser realizado por unidades e servidores autorizados pela Diretoria Geral de
Secretaria.
Art. 9º A exclusão de caixas postais individuais destinadas a servidores e estagiários deverá ocorrer imediatamente após a respectiva
vacância do quadro do TCEES ou rescisão contratual.
§ 1º Cabe à unidade gestora de recursos humanos fazer a exclusão
destas caixas postais por meio de ferramenta fornecida pela unidade gestora de recursos de TI ou, em caso de impossibilidade, informar à unidade gestora de recursos de TI as ocorrências de vacância
para que este setor possa fazê-la.
§ 2º A unidade gestora de recursos de TI não manterá cópias de
segurança das caixas postais excluídas.
Art. 10º Cessada a prestação do serviço terceirizado, compete à
unidade fiscalizadora do contrato requerer à unidade gestora de recursos de TI a imediata exclusão das caixas postais dos respectivos
usuários colaboradores.
Art. 11º As solicitações de criação, alteração e exclusão de caixas
postais e listas de distribuição deverão ser realizadas através do
service desk.
Art. 12º Os estagiários somente poderão enviar e-mails internamente, ou seja, para destinatários do TCEES.
Parágrafo único. O gestor da unidade poderá solicitar permissões
de envio de e-mail externo mediante solicitação service desk.
Art. 13º Além do próprio gestor de caixa postal, ou de pessoas por
ele autorizadas, o conteúdo das caixas postais somente pode ser
acessado pela unidade gestora de recursos de TI, após autorização
formal da Diretoria Geral de Secretaria, para os seguintes objetivos:
I – recuperar conteúdo de interesse do TCEES, no caso de afastamentos legais do gestor da caixa postal e de seu substituto;
II – atender demanda da Corregedoria ou de comissão disciplinar
formalmente constituída, desde que haja processo administrativo
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instaurado; e
III – atender solicitação judicial.
Art. 14º As seguintes ações indevidas relativas ao correio eletrônico são passíveis de apuração de responsabilidade:
I – acesso ou tentativa de acesso, com indício de fraude ou sabotagem, à caixa postal sem autorização do respectivo gestor;
II – envio, sem autorização, de mensagem com informações protegidas por direito autoral;
III – encaminhamento de mensagem em desacordo com o grau de
confidencialidade atribuído a seu conteúdo;
IV – envio ou armazenamento de mensagem de conteúdo ilegal ou
em desacordo com o Código de Ética dos Servidores e dos Membros
do Tribunal de Contas do Espírito Santo; e
V – adulteração de dados referentes à origem da mensagem nos
campos de controle de cabeçalho.
Art. 15º A não observância aos dispositivos desta Portaria poderá
acarretar, isolada ou cumulativamente, nos termos da legislação
aplicável, sanções administrativas, civis e penais.
Art. 16º A presente norma integra a PSI/TCEES.
Art. 17º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
PORTARIA Nº 050, de 24 de maio de 2017
Estabelece normas relativas à utilização do serviço de
acesso à Internet do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES.
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 que o acesso à Internet é um serviço essencial
para o desenvolvimento dos trabalhos no Tribunal de Contas do
Espírito Santo;
Considerando que o uso indevido do serviço de acesso à Internet pode comprometer a segurança das informações produzidas
ou custodiadas pelo TCEES e o fornecimento de serviços aos seus
jurisdicionados e cidadãos; e,
Considerando as diretrizes, os objetivos, os princípios e as definições constantes da Resolução TC Nº 301, de 20 de dezembro
de 2016, que dispõe sobre a Política de Segurança da Informação
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (PSI/TCEES);
Considerando a aprovação da matéria pelo Comitê Estratégico
da Tecnologia da Informação – CETI, em reunião realizada em 17
de maio de 2017, neste Tribunal.
RESOLVE:
Seção I
Aplicabilidade
Art. 1° As regras gerais para uso do serviço de acesso à Internet
do TCEES obedecem ao disposto nesta Portaria e à legislação
pertinente, e estão alinhadas com os princípios e as diretrizes da
Política de Segurança da Informação do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo (PSI/TCEES).
Art. 2º O serviço de acesso à Internet é propriedade da instituição e seu uso deve observar os princípios da moralidade e da
legalidade.
Seção II
Definições
Art. 3º Para efeito do disposto nesta Portaria entende-se por:
I - usuários do serviço de acesso à Internet: os membros
do Tribunal de Contas, servidores, estagiários, colaboradores externos ou quaisquer outros usuários que estejam autorizados a
utilizar o serviço de acesso à Internet do TCEES;
II - service desk: sistema informatizado interno utilizado para
abertura dos chamados para suporte de tecnologia da informação;
III – unidade gestora de recursos de tecnologia da informação (TI): unidade que, no exercício de suas competências, fomenta continuamente a informatização de todo o TCEES, visando
o aperfeiçoamento das atividades realizadas pelo órgão. Promove
o desenvolvimento, a implantação e a manutenção dos sistemas
de tecnologia da informação e é responsável pela disponibilidade
dos serviços de informática;
IV - Internet: é a rede mundial de computadores interconectados. A Internet é um conglomerado de redes em escala mundial
de milhões de computadores interligados que permite o acesso a
informações e transferência de dados;
V - website: Espaço virtual na Internet de uma organização ou
pessoa, acessível em um mesmo endereço e formado por um
conjunto de documentos relacionados entre si;
www.tce.es.gov.br
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VI - download: é a transferência de dados de um computador
remoto para um computador local; e
VII - upload: é a transferência de dados de um computador local
para um servidor remoto.
Seção III
Regras de uso
Art. 4º O serviço de acesso à Internet deverá ser utilizado exclusivamente para o exercício das atividades profissionais de interesse do TCEES.
Art. 5º O acesso à Internet é concedido ao membro, servidor e
estagiário do TCEES ao serem criadas suas respectivas credenciais na rede de comunicação de dados deste Tribunal.
§ 1º Ao terem suas credenciais criadas na rede de comunicação
de dados do Tribunal os estagiários terão acesso, por padrão,
somente a websites governamentais e educacionais. Caso o gestor da unidade julgue necessário a ampliação de acessos, para a
realização de atividades relacionadas ao Tribunal, deverá encaminhar autorização à Secretaria de Tecnologia da Informação, com
as devidas justificativas.
§ 2º Os estagiários não terão acesso à rede sem fio para dispositivos móveis. Caso o gestor da unidade julgue necessário para a
realização de atividades relacionadas ao Tribunal, deverá encaminhar solicitação à Diretoria Geral, com as devidas justificativas,
solicitando autorização de acesso.
§ 3º A habilitação temporária para terceirizados e visitantes será
realizada pela unidade gestora de recursos de TI mediante solicitação no service desk pelo gestor da unidade demandante, que
deverá informar, no mínimo, o nome e CPF do novo usuário e o
período de acesso necessário.
§ 4º O gestor da unidade poderá solicitar a revogação das permissões de acesso à Internet de usuários sob sua subordinação.
Art. 6º A unidade gestora de recursos de TI deverá manter por
no mínimo 1 (um) ano os registros de navegação na Internet dos
usuários.
§ 1º O gestores das unidades podem ter acesso aos registros de
navegação na Internet dos usuários sob sua subordinação.
§ 2º A unidade gestora de recursos de TI fica autorizada, a partir
da análise dos registros de navegação na Internet dos usuários,
a identificar acessos a websites e serviços não relacionados ao
trabalho ou que estejam trazendo impactos negativos à disponibilidade da rede e providenciar o respectivo bloqueio sem prévio
aviso.
§ 3º A unidade gestora de recursos de TI deverá fornecer os registros de navegação na Internet dos usuários, após autorização
formal da Diretoria Geral de Secretaria, para os seguintes fins:
I – atender demanda da Corregedoria ou de comissão disciplinar
formalmente constituída, desde que haja processo administrativo
instaurado; e
II – atender solicitação judicial.
Art. 7º O acesso à Internet dar-se-á mediante a utilização do
usuário e senha da rede, de carácter pessoal, confidencial e intransferível, cuja salvaguarda do sigilo é de responsabilidade única e exclusiva do usuário.
Art. 8º É vedado o uso indevido e injustificado do serviço de
acesso à Internet que represente ameaças à segurança das informações do Tribunal.
Art. 9º É vedado o uso de qualquer forma de conexão não autorizada para acesso à Internet utilizando computadores do TCEES,
tais como o uso de redes sem fio não pertencentes ao TCEES, o
uso de celulares com ancoragem USB ou compartilhamento Wi-Fi,
exceto quando devidamente autorizado pela unidade gestora de
recursos de TI.
Art. 10º A unidade gestora de recursos de TI deve restringir o
acesso à internet de forma a bloquear websites e serviços não
autorizados, excetuando-se aqueles explicitamente autorizados.
§ 1º São considerados websites não autorizados:
I - websites que incitem ou facilitem a prática de ações explicitamente proibidas por lei ou que violem na sua essência os
princípios da Política de Segurança da Informação do TCEES. São
exemplos websites com conteúdo de: pornografia, pedofilia, tráfico de armas ou drogas, racismo, softwares maliciosos ou vírus,
drogas, atividades hacker e violência;
II - websites que são potenciais consumidores de banda da rede
de dados, como sites de vídeos, músicas e sites de download e
upload de arquivos; e
III – websites que não possuem relação com as atividades deste
Tribunal, como, por exemplo, sites de jogos, encontros, esportes,
redes sociais e entretenimento.

Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 10
§ 2º São considerados ações não autorizadas:
I - acessar e/ou fazer download de arquivos de websites incluídos
na categoria de sites não autorizados;
II - realizar download de arquivos que não estejam relacionados
às necessidades de trabalho do TCEES, em especial arquivos que
contenham materiais ilegais ou que não respeitem os direitos autorais;
III - usar programas ou acessos à rede ponto-a-ponto (peer-to-peer), ou seja, programas de armazenamento compartilhado em
máquinas ou dispositivos desconhecidos;
IV - transferir e armazenar informações do TCEES em sites com
os quais não haja um contrato ou acordo de responsabilidade
estabelecido com este Tribunal;
V - contorno ou tentativa de contorno às políticas de bloqueios
aplicadas pelas ferramentas de segurança do TCEES, tanto através do uso de ferramentas especializadas com este fim ou simplesmente por percepção de vulnerabilidade, ou seja, quando
encontrado acesso livre a conteúdo expressamente proibido conforme a política;
VI - uso de programas de chat (IM - Instant Messenger) não homologados ou autorizados;
VII – acesso a jogos; e
VIII - acesso a websites de transmissão de áudio e vídeo, exceto
os canais corporativos ou educacionais relacionados às atividades
desempenhadas, explicitamente autorizadas.
§ 3º Os bloqueios serão realizados através de categorização automática fornecida pelas ferramentas de segurança do TCEES. A
unidade gestora de TI fará as customizações necessárias.
§ 4º A solicitação de exceção de acesso a websites e serviços listados como não autorizados, devidamente justificada, deverá ser
requisitada pelo usuário ao gestor da unidade, que submeterá o
pedido à unidade gestora de TI através do service desk.
§ 5º A unidade gestora de TI avaliará o pedido e, nas situações
onde houver dúvida, o submeterá para a autorização da Diretoria
Geral.
Art. 11º A unidade gestora de recursos de Tecnologia da Informação pode aplicar, sem aviso prévio, políticas de controle de
banda para sites e aplicações que são potenciais consumidores de
recursos de rede, como sites de vídeos e de download de arquivos, visando garantir a disponibilidade dos serviços críticos que
dependem do acesso à Internet.
Art. 12º Em caso de acesso a sites que causem incidente de segurança ou que violem as diretrizes desta norma ou as da Política
de Segurança da Informação do TCEES (PSI/TCEES), ainda que
não detectados pelas ferramentas de segurança existentes, fica
a unidade gestora de recursos de TI autorizada a bloqueá-los
imediatamente.
Seção IV
Responsabilidades
Art. 14º Cabe ao usuário:
I - observar restrição para navegar em sites considerados impróprios ou proibidos, segundo esta norma, mesmo que não estejam
explicitamente bloqueados pelas ferramentas de segurança;
II - requisitar ao superior imediato autorização formal para obter
acesso a conteúdos bloqueados, em caso de exceção justificada;
III - consultar a unidade gestora de TI, através do service desk,
em caso de dúvida sobre situações não definidas nesta norma,
antes de realizar o acesso; e
IV – utilizar o serviço de acesso à Internet com postura adequada
e segura, seguindo as orientações fornecidas nas campanhas de
conscientização e demais meios de divulgação de utilização da
Internet.
Art. 15º Cabe ao superior imediato do usuário:
I – analisar criteriosamente a real necessidade de acesso ou bloqueio relacionados à Internet de seus usuários subordinados e
encaminhar solicitação de autorização.
Art. 16º Cabe à unidade gestora de TI:
I – realizar liberação e bloqueio de websites e aplicações, conforme diretrizes desta norma;
II – promover política de controle de banda, visando a disponibilidade dos serviços que dependem do acesso à Internet;
III – monitorar os acessos à Internet, aplicando medidas preventivas para evitar problemas de segurança;
IV – monitorar continuamente a disponibilidade do serviço, executando as ações necessárias ao seu contínuo funcionamento;
V – prover orientação adequada e suficiente aos usuários; e
VI – encaminhar à Diretoria Geral as solicitações onde forem suscitadas dúvidas.
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Art. 17º Cabe à Diretoria Geral do Tribunal:
I - analisar solicitações excepcionalmente encaminhadas pela STI
referentes à utilização do serviço de acesso à Internet e determinar ou não sua autorização; e
II - autorizar a análise dos registros de navegação para os casos
citados nesta norma.
Art. 18º A não observância aos dispositivos desta Portaria poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nos termos da legislação aplicável, sanções administrativas, civis e penais.
Art. 19º A presente norma integra a PSI/TCEES.
Art. 20º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
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Convênio
Processo TC nº 2322/2017
Convênio que entre si celebram o Banco do Brasil e o Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, com intuito de
estabelecer condições gerais e critérios a serem observados na
concessão de empréstimos com pagamento mediante consignação
em folha de pagamento, aos servidores tomadores de empréstimos
vinculados à Convenente, que tenham contrato de trabalho/vínculo
estatutário formalizado e vigente com a Convenente regido pela Lei
Complementar do Estado do Espírito Santo nº 46/1994.
Vigência: 60 (sessenta) meses.
Assinam: Pelo Banco do Brasil: Wederson Hubner Nascimento
– Gerente Geral da Agência Setor Público Vitória/ES; Pelo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo: Conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente.
Data da Assinatura: 27 de maio de 2017.
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