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[ATOS DOS RELATORES]
Decisão Monocrática 00064/2018-4
Processo: 8954/2017
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Assunto: Recurso de Reconsideração
Recorrente: Ministério Público Especial de Contas
Recorrido: José Geraldo Guidoni
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão
TC nº 947/2017 – Primeira Câmara, constante do Processo TC nº
3775/2015 (fls. 221/238), referente à Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, no exercício de
2014, sob a responsabilidade do senhor José Geraldo Guidoni, que
registrou o que se segue:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3775/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e seis de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Afastar as seguintes irregularidades, conforme já fundamentado no voto do relator:
1.1 Cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa sem a comprovação de legalidade e motivação (item 3.4.1 do RT 423/2015 e
4.1 da Instrução Técnica Conclusiva 4103/2016);
1.2 Não conformidade no saldo contábil entre termo de verificação
das disponibilidades e Balancete de Verificação (item 3.5.1.1 do RT
423/2015 e 5.1 da Instrução Técnica Conclusiva 4103/2016);
1.3 Ausência de comprovação dos saldos informados no termo de
verificação das disponibilidades financeiras (item 3.5.1.2 do RT
423/2015 e 5.2 da Instrução Técnica Conclusiva 4103/2016);
2. Manter as seguintes irregularidades, conforme já fundamentado
no voto do relator:
2.1 Não apropriação da despesa relativa à Contribuição Previdenciária Patronal em conta contábil apropriada (INSS – Contribuição
sobre Salários e Remunerações (Item 3.1.1 do RT 423/2015 e 3.1
da Instrução Técnica Conclusiva 4103/2016);
2.2 Divergência entre os valores apurados nos inventários anuais
de bens móveis e imóveis, confrontando-se o levantamento do inventário, o resumo do inventário, o demonstrativo de movimentações e o Balanço Patrimonial (item 3.5.2.1);
2.3 Omissão no envio dos arquivos INVALM, RESAMC, DEMAMC,
RESAMP, DEMAMP, INVINT, COMINV (item 3.5.2.2);
3. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, sob a responsabilidade do senhor José Geraldo Guidoni, no exercício de suas funções
administrativas, relativa ao exercício de 2014, nos termos do inciso
II, do art. 84, da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a devida
quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
4. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte que:
4.1 Proceda a correta contabilização da amortização da dívida contratual em conformidade com a Lei 4.320/64;

4.2 Atente para os prazos da Instrução Normativa 36/2016 quanto
à preparação de sistemas e outras providências de implantação e a
obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe os inventários
de almoxarifado e dos bens móveis e imóveis na próxima prestação
de contas;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Mediante a Instrução Técnica de Recurso 352/2017 (fls. 25/28),
a Secex Recursos concluiu que o presente recurso é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade. No entanto, ressalta a
necessidade de notificação do recorrido para apresentar suas contrarrazões.
Isto posto, DECIDO:
1.
Para que a Secretaria Geral das Sessões disponibilize o
conteúdo do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério
Público Especial de Contas, protocolo eletrônico nº 18233/2017-1,
no site do Tribunal de Contas;
2.
Pelo CONHECIMENTO do presente recurso e pela NOTIFICAÇÃO do senhor José Geraldo Guidoni, para que, no PRAZO
IMPRORROGÁVEL de 30 (trinta) dias, apresente suas contrarrazões recursais.
Seja o recorrido notificado de que poderá exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da Resolução nº
261/2013, quando do 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 TC nº 262, de 13
de agosto de 2013.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA N Nº 004, DE 15 DE JANEIRO DE 2018
Aprova a 1ª alteração de Quadro de Detalhamento de Despesa do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 13, inciso VIII da
Lei Complementar nº 621/2012, e tendo em vista o disposto no §
1º do art. 53 da Lei nº 10.784, de 18 de dezembro 2017 e no art.25
da Lei nº 10.700, de 12 de julho de 2017;
RESOLVE:
Art. 1º - Proceder na forma dos Anexos I e II a esta Portaria, a 1ª
alteração do Quadro de Detalhamento de Despesa, publicado em
conformidade com a Portaria N nº 01, de 09 de janeiro de 2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Presidência, 15 de janeiro de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
R$1,00
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
NATUREZA
F
VALOR
02.000
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
02.101
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
011220540.2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
3.3.90
0101
120.000

Corpo Deliberativo - Conselheiros

Conselheiros-substitutos

Ministério Público Especial de Contas - Procuradores

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges

Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

Luciano Vieira - Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira
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AQUISIÇÃO CALENDÁRIOS E
CERTIFICADOS DIGITAIS
TOTAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ANEXO II - ANULAÇÃO
CÓDIGO
02.000
02.101
011220540.2017

ESPECIFICAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

120.000

NATUREZA

F

3.3.91
TOTAL

0101

R$1,00
VALOR

120.000
120.000

PORTARIA N nº 005, de 16 de janeiro de 2018
Institui a política de comunicação institucional 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 conferem o artigo
6º c/c o artigo 13 incisos I e XX da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 e nos artigos 6º e 20 incisos I e XXVII do Regimento Interno do Tribunal de Contas, aprovado pela Resolução TC nº 261, de
4 de junho de 2013, e:
CONSIDERANDO que o Relatório de Planejamento Estratégico 2016
– 2020, por meio do Marco de Medição do Desempenho (MMD), diagnosticou a necessidade de aprimoramento na comunicação do TCEES
com a mídia, com os cidadãos e com as organizações da sociedade
civil;
CONSIDERANDO que os Tribunais de Contas têm o dever de prestar
contas dos resultados das ações de controle externo, não só ao Poder
Legislativo como à sociedade em geral, uma vez que o acesso à informação estimula o controle social (Atricon MMD-QATC 26);
CONSIDERANDO que o princípio da publicidade e a Lei de Acesso
à Informação (Lei nº 12.527/2011) exigem a transparência dos atos
da administração pública, mediante divulgação de informações claras
e compreensíveis;
CONSIDERANDO que há necessidade de regulamentar a gestão e
utilização dos canais de comunicação do Tribunal, definindo de forma
abrangente as diretrizes, posturas e valores que deverão orientar o
trabalho de relacionamento do TCEES com a imprensa e com seus
públicos estratégicos.
RESOLVE:
Art. 1° Instituir a Política de Comunicação Institucional disciplinando
normas de divulgação voltadas ao público interno, ao externo, para
atendimento à imprensa e redes sociais, organizando a interação do
TCEES com os seus públicos.
Art. 2º Definir a Assessoria de Comunicação – ASCOM, como responsável pela atualização desta Política e pela orientação ao TCEES,
quanto ao atendimento à imprensa, além da gestão da Comunicação
Interna e das Redes Sociais.
DOS CONCEITOS
Art. 3º Para o disposto nesta Portaria considera-se:
I - Porta-vozes: são interlocutores autorizados pelo Presidente do
Tribunal a falar em nome do Órgão;
II - Política de Comunicação Institucional: conjunto de princípios,
diretrizes e estratégias que objetivam orientar, de maneira uniforme,
transparente, tempestiva, profissional e sistemática, o relacionamento do Órgão com os seus diversos públicos estratégicos.
III - Plano de Comunicação: documento elaborado pela ASCOM
que deriva da Política de Comunicação Institucional, caracterizado
por sua perspectiva eminentemente prática ou operacional, que tem
como direcionadores os objetivos e metas estratégicos definidos para
determinado período.
IV - Públicos Estratégicos: são aqueles que, direta ou indiretamente,
têm direitos ou interesses associados ao Órgão.
V - Comunicação Externa: compreende a divulgação de toda informação relacionada com as atividades que o Órgão desenvolve, junto
ao público externo.
VI - Comunicação Interna: é ferramenta estratégica que estimula o
diálogo, a troca de informações e de experiências, que compreende
a divulgação de toda a informação entre o Órgão e seus respectivos
servidores e estagiários.
VII - Canais de Comunicação: meios de divulgação, físicos ou virtuais, de conteúdos e informações.
VIII - Conteúdo Estático: informações incorporadas ao website do
TCEES de forma manual, que não dependem de integração com banco de dados.
IX - Conteúdo Dinâmico: informação proveniente de banco de dados,
mantida e atualizada pelas áreas gestoras.
X - Assessoria de Comunicação: é uma atividade de Comunicação
Social que estabelece uma ligação entre o TCEES, a imprensa e a

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

sociedade em geral.
XI - Marketing: conjunto de estratégias que engloba publicidade e
design em matérias de interesse do TCEES.
XII - Publicidade: é uma das diversas ferramentas do marketing,
responsável por criar, planejar e produzir campanhas publicitárias visando a divulgação das informações do Órgão, da marca ou produto.
XIII - Designer: busca dar forma para as ideias e estrutura toda a informação visual, criando anúncios com auxílio do publicitário, quando
necessário.
XIV - Crise: qualquer evento ou situação que implique em potencial
ou iminente ameaça significativa para a missão, visão, valores, a
operação, a integridade Institucional.
XV – Demanda de Imprensa: trata-se de solicitação, por parte de
veículos de comunicação, de informações pertinentes aos servidores,
aos membros e ao TCEES.
XVI – Blog: website oficial que permite atualização rápida de conteúdos, a partir de publicações de artigos ou postagens.
XVII – Artigo: publicação escrita, e que contenha a opinião do autor
sobre um tema específico.
XVIII – Postagem: publicação oficial de conteúdo compartilhado
nas redes sociais ou em outra plataforma digital com acesso a internet.
XIX – Redes Sociais: estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que compartilham valores e objetivos comuns.
XX – Plataforma digital: tecnologia utilizada para criação e desenvolvimento de sistemas, amplamente usada na comunicação, estimulando a interação entre duas partes ou múltiplos grupos de usuários.
DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Art. 4º Os Conselheiros são os porta-vozes autorizados a falar com a
imprensa e com outros profissionais dos meios de comunicação, nas
situações específicas afetas às suas atribuições institucionais.
Art. 5º As entrevistas (exclusivas ou não), independentemente do
porta-voz, deverão contar com apoio de representante da ASCOM
e, sempre que possível, com profissional do Gabinete da Presidência
– GAP, da Secretaria-Geral de Controle Externo - SEGEX, da Secretaria-Geral das Sessões - SGS ou da Diretoria-Geral de Secretaria
- DGS, conforme demanda.
§ 1º Quando devidamente autorizados pelo Presidente do TCEES,
servidores do Tribunal poderão se comunicar oficialmente com a imprensa e outros profissionais dos meios de comunicação, a respeito
de informações pertinentes ao Tribunal.
§ 2º A delegação de porta-vozes deve observar a complexidade e
especificidade da demanda, de forma criteriosa e justificada.
§ 3º Os porta-vozes devem estar preparados para esclarecer as dúvidas dos jornalistas e demais profissionais dos meios de comunicação, sempre com orientação da ASCOM.
§ 4º As informações sobre o TCEES, a serem repassadas para a
imprensa, devem se basear em atos oficiais, tais como processos de
controle externo, processos administrativos internos, deliberações e
atos normativos do TCEES.
DO PÚBLICO-ALVO
Art. 6º Considera-se público-alvo:
I - Conselheiros;
II – Conselheiros substitutos;
III - Servidores;
IV – Estagiários;
V - Prestadores de serviços ao TCEES.
DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Art. 7º Os canais de comunicação do TCEES podem ser internos e
externos.
I – os canais de comunicação interna são:
a) Intranet: portal online de divulgação sobre resultados, produtos,
serviços, comunicados, notícias, entre outras informações do Órgão,
composto por diversas seções e canais de comunicação.
b) Diário Oficial Eletrônico - DOE: veículo oficial de publicação, divulgação e comunicação dos atos administrativos e processuais do
Tribunal, conforme norma específica, composto por diversas seções.
II – Os canais de comunicação externa são:
a) Blog Acontece: publicação online elaborada pela ASCOM com o
objetivo de divulgar conteúdos relevantes para a administração pública, em especial a jurisdicionados do TCEES;
b) Portal: é fonte oficial de informação do TCEES, disponível por meio
da internet, no endereço eletrônico https://www.tce.es.gov.br e é
utilizado para divulgação de resultados, produtos, serviços, notícias,
entre outras informações pertinentes ao Órgão.
d) Mídias sociais: As mídias sociais contemplam plataformas de comunicação, como Facebook e Twitter, e são distintas das mídias tradicionais, permitindo a qualquer indivíduo a interação com outros
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usuários, a participação em discussões e a ampla liberdade para a
publicação de conteúdo, implicando em um poder de influência significativo.
e) Imprensa: Toda e qualquer comunicação com a imprensa deverá
ser feita por meio da ASCOM, conforme disposto no artigo 22 desta
Portaria.
§ 1º As informações a serem disponibilizadas na Intranet devem
ser submetidas à ASCOM, salvo casos em que o servidor tem perfil
autorizado para fazer publicações, conforme descrito em Ato da Diretoria-Geral de Secretaria - DGS.
§ 2º Novos canais/funcionalidades de comunicação na Intranet deverão ser solicitados pelo gestor à Diretoria-Geral de Secretaria - DGS,
com justificativa e finalidade, que deverão ter suas regras definidas
antes de serem efetivamente liberados para utilização.
§ 3º O Portal do Tribunal agrupa também o Portal da Transparência
www.tce.es.gov.br/portal-da-transparencia e o da ECP http://escola.
tce.es.gov.br/.
§ 4º Nas interações por meio das plataformas de mídias sociais
(mais conhecidas por redes sociais), deve-se observar, conforme
aplicável, as mesmas orientações sobre o relacionamento com a imprensa, atentando-se, em especial, à necessidade do monitoramento
das informações divulgadas.
§ 5º Os perfis oficiais do TCEES nas redes sociais são www.facebook.
com/tcees.oficial e https://www.youtube.com/tceesoficial.
DO PLANO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
Art. 8º O Plano de Comunicação é a ferramenta base para o trabalho da ASCOM. Nele estão organizadas as ações de divulgação para
atender às necessidades do TCEES perante seu público estratégico e
público alvo.
Art. 9º O Plano de Comunicação deve ser aplicável, executável e
aderente ao Plano Estratégico do TCEES e será revisto periodicamente pela ASCOM, contendo, no mínimo:
I - Objetivo: o que se pretende atingir com tal comunicação;
II - Mensagem: como se pretende divulgar;
III - Público: quem se pretende atingir com a mensagem (colaboradores, clientes, fornecedores, imprensa, etc.);
IV - Estratégia: quais serão as ferramentas de comunicação utilizadas para transmitir a mensagem e o momento adequado;
V - Cronograma: planejamento cronológico das ações estabelecidas,
com vistas ao cumprimento dos prazos.
DO PLANO DE COMUNICAÇÃO DE CRISE
Art. 10 O plano de comunicação de crise tem a finalidade de definir
diretrizes para o gerenciamento de incidentes, crises ou desastres,
favorecendo a recuperação de processos críticos no menor tempo
possível, minimizando perdas e danos decorrentes de eventuais paralisações.
Art. 11 Os procedimentos específicos aplicáveis ao gerenciamento
de crise devem ser claros, executáveis e revistos com frequência
pela Diretoria-Geral de Secretaria – DGS contemplando, no mínimo:
I - Identificação dos principais riscos inerentes ao TCEES e ao setor
de atuação que poderão ser enfrentados;
II - Indicação dos integrantes da equipe da ASCOM e porta-vozes
que participarão de grupo específico (equipe estratégica de crise);
III - Estratégia de relacionamento com os meios de comunicação e
outras formas de disseminação de informações, como, por exemplo,
redes sociais.
IV - Composição de grupo específico.
Art. 12 Os cenários de crise devem ser ordenados por nível de criticidade, tais como:
I - Indisponibilidade total dos portais;
II - Indisponibilidade total de acesso ao edifício do TCEES;
III - Indisponibilidade das atividades da Secretaria de Tecnologia da
Informação - STI;
IV - Indisponibilidade das rotinas de trabalho.
DOS PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
Art. 13 Compete ao Gabinete da Presidência:
I - exercer o papel de porta-voz, podendo delegar para o atendimento de demandas de imprensa, estabelecendo as diretrizes da comunicação tais como: abrangência, abordagem, sigilo e cunho estratégico
das informações a serem prestadas;
II - autorizar a ASCOM a enviar comunicados, mensagens, releases
ou notas ao público interno e/ou externo;
III - Analisar e deliberar sobre o Plano de Comunicação;
IV – Coordenar a elaboração dos planos de comunicação de crise.
Art. 14 Compete à Diretoria-Geral de Secretaria – DGS:
I - Atuar como porta-voz autorizado juntamente à imprensa ou outros profissionais dos meios de comunicação em atendimento às demandas sobre atividades administrativas e operacionais necessárias
ao pleno exercício das competências do TCEES, conforme atribuições
constantes no Regimento Interno do TCEES.

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

Página 3
II - Elaborar junto com a ASCOM os planos de comunicação de crise,
identificando os principais riscos inerentes ao TCEES a serem enfrentados.
III - Coordenar ações estratégicas em situação de crise e declarar a
ativação e desativação do Plano de Comunicação de Crise.
Art. 15 Compete à Secretaria-Geral de Controle Externo - SEGEX
atuar como porta‑voz autorizado juntamente à imprensa ou outros
profissionais dos meios de comunicação nas demandas sobre atividades e projetos relativos à área técnico-executiva de controle externo,
conforme atribuições constantes no Regimento Interno do TCEES.
Art. 16 Compete à Secretaria-Geral das Sessões – SGS atuar como
porta-voz autorizado juntamente à imprensa ou outros profissionais
dos meios de comunicação nas demandas sobre deliberações dos
Colegiados, conforme atribuições constantes no Regimento Interno
do TCEES.
Art. 17 Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação – STI:
I - implementar e propor regras de Segurança da Informação nos canais internos e externos de comunicação, bem como definir diretrizes
de utilização do Serviço de Correio Eletrônico, conforme estabelecido
no Plano Diretor da Tecnologia da Informação (PDTI), na Política de
Segurança da Informação do TCE-ES e em atos específicos.
II - gerenciar e publicar conteúdos dinâmicos nos portais do Tribunal.
III - viabilizar o envio de e-mail para o endereço “Todos os Servidores” tce.todos@tce.es.gov.br , a partir de autorização da Diretoria-Geral de Secretaria – DGS.
Art. 18 Compete à Assessoria de Comunicação – ASCOM:
I - assessorar na elaboração de comunicados, de respostas a demandas de imprensa e de interação nas mídias sociais;
II - produzir e enviar releases para imprensa com informações sobre
o TCEES;
III - gerenciar toda e qualquer demanda de imprensa;
IV - gerenciar e publicar conteúdos estáticos nos portais do TCEES;
V - gerenciar, monitorar e efetuar publicações nas mídias sociais do
TCEES;
VI - gerenciar e publicar informações e/ou documentos na Intranet;
VII - assessorar nas demandas de pesquisas e anuários com participação do TCEES em publicações específicas, observando prévia
análise da Presidência;
VIII - atuar em sintonia com o Gabinete da Presidência - GAP, com a
Diretoria-Geral de Secretaria - DGS, com a Secretaria-Geral de Controle Externo - SEGEX e com a Secretaria-Geral das Sessões - SGS,
dando ciência sobre demandas da imprensa, informações e posicionamentos divulgados pelos porta-vozes;
IX - identificar porta-voz capacitado a falar com a imprensa, quando
solicitado pelo Gabinete da Presidência - GAP;
X - falar em nome do TCEES nas mídias sociais;
XI - enviar comunicados e/ou mensagens para o público alvo desta
Política, em nome da Presidência, pelo usuário ascom.comunicacao@
tce.es.gov.br;
XII - elaborar Plano de Comunicação estabelecendo estratégias e
ferramentas a serem adotadas junto ao público estratégico e público
alvo do TCEES;
XIII - submeter o Plano de Comunicação à Presidência;
XIV - coordenar e executar as ações estratégicas estabelecidas no
Plano de Comunicação;
XV - revisar e manter atualizada esta Política, bem como o Plano de
Comunicação;
XVI - gerenciar atividades de marketing do TCEES, tais como a gestão da marca, da identidade visual e a criação de produtos, entre
outras ações;
XVII – produzir materiais publicitários e de campanhas a serem
exibidas nos portais do TCEES, na Intranet, redes sociais e demais
canais de comunicação internos e externos, mantendo as imagens e
conteúdos atualizados;
XVIII - gerenciar campanhas internas para o público alvo desta Política;
XIX - coordenar o Coral de Contas e divulgar suas ações.
Art. 19 Compete à Escola de Contas Públicas – ECP:
I - consolidar informações sobre a ECP para atender a demandas
de imprensa, pesquisas e anuários, respondendo às solicitações de
publicações específicas;
II – informar à ASCOM, com antecedência, a realização de ações de
capacitação e desenvolvimento profissional;
III - solicitar e submeter à ASCOM a criação de qualquer peça gráfica, visual ou de identidade da ECP.
Art. 20 Compete às secretarias de controle externo e administrativas
do TCEES:
I - disponibilizar conteúdos referentes aos produtos e/ou serviços de
sua unidade que estejam publicados nos portais do TCEES e na Intranet, devendo manter atualizadas as informações em conformidade
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com as normas internas e externas;
II - atender às demandas da ASCOM em resposta à atualização dos
conteúdos publicados nos portais do TCEES, às interações no Facebook e aos demais canais de comunicação, observando o imediatismo característico das mídias sociais e da imprensa;
III - enviar à ASCOM informações para subsidiar entrevistas e demandas de veículos de comunicação, observando o imediatismo característico das mídias sociais e da imprensa;
IV - comunicar, imediatamente, à ASCOM sobre a presença de jornalista ou profissional de comunicação nas dependências do TCEES,
caso o objetivo seja realizar reportagem;
V - solicitar e justificar à Diretoria Geral de Secretaria - DGS a necessidade de criação de qualquer canal de comunicação, seja ele eletrônico ou impresso.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 21 As disposições contidas nesta Política deverão ser adotas
observando, concomitantemente, o disposto no Regimento Interno,
normas específicas, resoluções e portarias do TCEES.
Art. 22 O disposto nesta Política constitui norteadores para toda e
qualquer ação de comunicação do TCEES, a fim de preservar a imagem do Órgão perante os seus públicos interno e externo.
Art. 23 Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de
2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
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[ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA]
ATO DGS Nº 020/2018
Designar servidores para fiscalização do contrato TCEES nº
013/2017, firmado com a empresa AZ Turismo Viagens Ltda.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo
em vista o art. 67 da Lei 8666/93, como também o que consta no
item 2.3.1 do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Tayana Medeiros Del Nery, matrícula 203.383 (Fiscal Titular) e Elisa Scardua de Souza, matrícula
203.296 (Fiscal Adjunto), como gestores, para fiscalização do Contrato Nº 013/2017, firmado com a empresa AZ Turismo Viagens
Ltda., constantes dos autos do Processo TC nº 505/2018.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 15 de janeiro de 2018.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
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