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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 010-P, DE 10 DE JANEIRO DE 2019.
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

Telefone: (27) 3334-7706
gabinete@tce.es.gov.br

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 ANDRÉ GIESTAS FERREIRA, matrícula nº 203.610, ocupante do cargo efetivo de analista administrativo, para ocupar a função gratiﬁcada FG-3 no Núcleo de Gestão do Conhecimento - NGC, substituindo o coordenador MARCOS ROGÉRIO BOZZI DA LUZ, matrícula nº
203.611, afastado da referida função por motivo de férias,
no período de 8/1/2019 a 22/1/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Republicada por incorreção
Ata de Registro de Preços nº 001/2019
Processo TC nº 8349/2018-8
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Empresa: VALID CERTIFICADORA DIGITAL Ltda. CNPJ nº
14.121.957/0001-09.
Objeto: Constitui objeto deste Instrumento o Registro de
Preços para contratação de empresa para fornecimento
de certiﬁcados digitais, tokens criptográﬁcos e validação
nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, conforme especiﬁcado no ANEXO I deste instrumento.
Valor Total: R$ 63.896,35 (sessenta e três mil, oitocentos
www.tce.es.gov.br

e noventa e seis reais, trinta e cinco centavos).
Vigência: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia
seguinte ao da publicação do seu extrato no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Vitória-ES, 07 de janeiro de 2019.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Portaria Normativa 00002/2019-1
Protocolo(s): 00351/2019-3
Origem: GAP - Gabinete da Presidência
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e na forma estabelecida pelo art. 14 da Instrução Normativa TC 44,
de 20 de março de 2018; e,
Considerando o disposto no artigo 59, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, que outorga competência
ao Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, para a ﬁscalização do cumprimento das
disposições nela incluídas;
Considerando o disposto nas Portarias 389, de 14 de junho
de 2018, e 878, de 18 de dezembro de 2018, da Secretaria
do Tesouro Nacional, que Aprovou a 9ª edição do Manual
de Demonstrativos Fiscais – MDF;
Considerando, por ﬁm, a necessidade de adequação dos
anexos que integram a Instrução Normativa TC 44, de 20
de março de 2018;
R E S O L V E:
Art. 1º. Incluir os componentes abaixo relacionados, com
seus respectivos códigos, identiﬁcações, descrições, periodicidade, ente e obrigatoriedade, no Anexo I da Instrução
Terça-feira, 15 de janeiro de 2019
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Normativa TC 44/2018:
ANEXO I
MANUAL DE COMPONENTES DE ENTRADA DE DADOS DO SISTEMA LRFWeb
DADOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receitas e Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino, art. 72, Lei 9.394/96.
(bimestralmente)
CÓDIGO
D410

D411

D416

D425

IDENTIFICAÇÃO
Ajustes na Disponibilidade Financeira do
FUNDEB até o Bimestre, referente a Valores
a Recuperar.
Ajustes na Disponibilidade Financeira do
FUNDEB até o Bimestre, referente a Outros
valores Extraorçamentários.
Ajustes na Disponibilidade Financeira do Salário Educação até o Bimestre, referente a Valores a Recuperar.
Ajustes na Disponibilidade Financeira do Salário Educação até o Bimestre, referente a Outros valores Extraorçamentários

DESCRIÇÃO

PERIODICIDADE

ENTE

Informar, até o bimestre, a movimentação ﬁnanceira, na conta do FUNDEB, dos valores pagos antecipadamente pelo ente, como os pagamentos B
de benefícios previdenciários devidos pelo RGPS (salário família e salário maternidade, por exemplo), aos servidores que serão compensados no
momento do pagamento da contribuição patronal ao RGPS, necessários para controle do saldo bancário conciliado.
Informar, até o bimestre, a movimentação ﬁnanceira, na conta do FUNDEB, do saldo de outros valores extraorçamentários que não sejam con- B
siderados retenções, necessários para controle do saldo bancário conciliado.

E

OBRIGATORIEDADE
Sim

E

Sim

Informar, até o bimestre, a movimentação ﬁnanceira, na conta do Salário Educação, dos valores pagos antecipadamente pelo ente, como os pa- B
gamentos de benefícios previdenciários devidos pelo RGPS (salário família e salário maternidade, por exemplo), aos servidores que serão compensados no momento do pagamento da contribuição patronal ao RGPS, necessários para controle do saldo bancário conciliado.
Informar, até o bimestre, a movimentação ﬁnanceira, na conta do Salário Educação, do saldo de outros valores extraorçamentários que não se- B
jam considerados retenções, necessários para controle do saldo bancário conciliado.

E

Sim

E

Sim

Art. 2º. Alterar os componentes abaixo relacionados no Anexo I da Instrução Normativa TC 44/2018:
ANEXO I
MANUAL DE COMPONENTES DE ENTRADA DE DADOS DO SISTEMA LRFWeb
DADOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Despesa com Pessoal - LRF, art. 55, Inciso I, alínea “a”
(quadrimestre/semestre)
CÓDIGO

IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

www.tce.es.gov.br

PERIODICIDADE

Terça-feira, 15 de janeiro de 2019

ENTE

OBRIGATORIEDADE
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D008

D355

Outras Despesas de
Pessoal decorrentes de Contrato de
Terceirização ou de
contratação de forma indireta - últimos
12 meses

Informar os valores das outras despesas de pessoal, dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, relativas à mão-de-obra constante dos contratos de terceirização que esteja empregada em atividades-ﬁm da instituição, ou em ati- Q/S
vidades inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal, classiﬁcáveis no grupo de natureza de despesa 3 – Outras Despesas Correntes, elemento de despesa 34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização, excluídas, em ambos os casos, as que não caracterizem relação direta de emprego.
O Elemento de Despesa 34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização é deﬁnido como “Despesas relativas à mão-de-obra, constantes dos contratos de terceirização, classiﬁcáveis no grupo de despesa 3 – Outras Despesas Correntes, em obediência ao disposto no art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000”.
A LRF não faz referência a toda terceirização, mas apenas àquela que se relaciona à substituição de servidor ou de empregado público. Assim, não são consideradas no bojo das despesas com pessoal as terceirizações que se destinem à execução indireta de atividades que, simultaneamente:
a) sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade (atividades-meio), na forma de regulamento, tais como: conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática – quando esta não for atividade-ﬁm do órgão ou Entidade – copeiragem, recepção, reprograﬁa, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações;
b) não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou seja, relativas a cargo ou categoria extintos, total ou parcialmente; e
c) não caracterizem relação direta de emprego como, por exemplo, estagiários.
A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos (atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino ﬁnal do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros
e vias públicas) são serviços públicos de saneamento básico e, como tal, podem ser prestados pelos municípios:
a) diretamente (atividade-ﬁm), caso em que é cobrada, pelo poder público, taxa dos usuários, a qual tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; ou
b) indiretamente, sob o regime de concessão ou permissão, caso em que é cobrada tarifa.
O regime de prestação de serviço de limpeza urbana deve ser deﬁnido pela legislação local, atendidas as determinações constitucionais e legais. Se o regime de prestação de serviço for direto, as despesas de pessoal correspondentes deverão ser registradas nas linhas Pessoal Ativo ou Pessoal Inativo e Pensionistas, conforme o caso. Se o ente, indevidamente, realizar contrato de prestação de serviços para substituir a execução direta, ﬁca caracterizada a terceirização que substitui servidor ou empregado público e a despesa com pessoal deve ser registrada na linha Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF).
Se o regime de prestação de serviço for de concessão ou permissão, a concessionária ou permissionária arcará com as despesas com pessoal, que não integrarão a despesa com pessoal do ente.
A prestação de serviço de limpeza urbana por entidade que não integre a administração pública do ente dependerá de processo licitatório e de celebração de contrato, vedando-se a celebração de convênio, termo de parceria ou outro instrumento. Além disso, a atividade de regulação, ﬁscalização e o acesso às informações sobre os serviços prestados não deverão ser prejudicados.
As despesas com empresas de consultoria devem ser, em geral, classiﬁcadas no grupo de natureza da despesa “Outras Despesas Correntes”, no elemento de despesa “35 – Serviços de Consultorias”, portanto, não integrante das despesas
com pessoal. No entanto, deve-se atentar para possíveis equívocos referentes à contratação de empresas de consultoria que embutem a contratação de pessoal que substitui servidor ou empregado público. Nestes casos, tal despesa deverá compor a despesa bruta com pessoal e ser regularmente registrada no elemento de despesa 34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. Recomenda-se que os serviços de consultoria somente sejam contratados para execução de atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou empregados da administração pública, no âmbito do respectivo órgão ou entidade.
Além da terceirização, que corresponde à transferência de um determinado serviço à outra empresa, existem também as despesas com pessoal decorrentes da contratação, de forma indireta, de serviços públicos relacionados à atividade
ﬁm do ente público, ou seja, por meio dacontratação de cooperativas, de consórcios públicos, de organizações da sociedade civil,
do serviço de empresas individuais ou de outras formas assemelhadas.
A LRF, ao estabelecer um limite para as despesas com pessoal, deﬁniu que uma parcela das receitas do ente público deveria ser direcionada a outras ações e, para evitar que, com a terceirização dos serviços, essa parcela de receitas ﬁcasse comprometida com pessoal,
estabeleceu, no § 1º do artigo 18, que os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos devem ser contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.
Da mesma forma, a parcela do pagamento referente à remuneração do pessoal que exerce a atividade ﬁm do ente público, efetuado em decorrência da contratação de forma indireta, deverá ser incluída no total apurado para veriﬁcação
dos limites de gastos com pessoal.
Ressalta - se que, se os entes da federação comprometem os gastos com pessoal relacionados à prestação de serviços públicos num percentual acima do limite estabelecido pela LRF, seja de forma direta, mediante contratação de terceirizados ou outras formas de contratação indireta, esses entes terão sua capacidade ﬁnanceira reduzida para alocar mais recursos em outras despesas.
Além disso, se as contratações de forma indireta tiverem o objetivo de ampliar a margem de expansão da despesa com pessoal, poderá ocorrer o comprometimento do equilíbrio Intertemporal das ﬁnanças públicas, o que poderá inviabilizar a prestação de serviço ao cidadão.
Outras Despesas de Neste campo deverá ser informado o valor dos Restos a Pagar Não Processados, valores inscritos menos valores cancelados, referentes aos últimos doze meses, conforme instruções da Portaria STN 389 de 14/06/2018.
Q/S
Pessoal Decorrentes de Contratos de
Terceirização ou de
contratação de forma indireta - Inscritas em RP Não Processados

E/L

Sim

E/L

Sim

Operações de Crédito - LRF, art. 55, Inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”
(quadrimestre/semestre)
CÓDIGO

IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

www.tce.es.gov.br

PERIODICIDADE

Terça-feira, 15 de janeiro de 2019

ENTE

OBRIGATORIEDADE
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D506

Operações de
crédito não
sujeitas ao limite para ﬁns
de contratação, Valor Realizado
No
quadrimestre/
semestre

D511

Operações de
crédito não
sujeitas ao limite para ﬁns
de contratação, Valor Realizado
No
quadrimestre/
semestre

D522

Operações de
crédito não sujeitas ao limite
para ﬁns de
contratação,
Valor Realizado Até o Quadrimestre/Semestre

D527

Operações de
crédito não sujeitas ao limite
para ﬁns de
contratação,
Valor Realizado Até o Quadrimestre/Semestre

Informar o valor Realizado no quadrimestre/semestre das Operação de Crédito Contratual Interna previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001. Refere-se ao valor das operações de crédito que podem ser contratadas mesmo com eventual insuﬁciência de margem de endividamento, por força da legislação.
Na autorização dessas operações não são considerados os limites gerais impostos para a realização de operações de crédito. Dessa forma, sem prejuízo da veriﬁcação dos demais requisitos legais exigidos para a contratação de operações de crédito, o cumprimento dos limites descritos no artigo 7° da Resolução nº43, de 2001, do Senado Federal não será critério impeditivo para a contratação das seguintes modalidades de operação de crédito:
· Contratadas pelos Estados e pelos Municípios com a União, organismos multilaterais de crédito ou instituições oﬁciais federais de crédito ou de fomento, com a ﬁnalidade de ﬁnanciar projetos de investimento para a melhoria da administração
das receitas e da gestão ﬁscal, ﬁnanceira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo Poder Executivo Federal;
· Contratadas no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eﬁciente Reluz, estabelecido com base na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000.
· Contratadas diretamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ou com seus agentes ﬁnanceiros credenciados, no âmbito do programa de empréstimo aos Estados e ao Distrito Federal de que trata o art. 9N
da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional (CMN), e suas alterações.
· Destinadas ao ﬁnanciamento de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Ressalta-se que, apesar da contratação não estar condicionada à veriﬁcação de limite, essas modalidades de operação também resultam na incorporação de passivos por parte do ente contratante com consequente impacto em sua capacidade
de pagamento. Dessa forma, o valor contratado em operações dessa natureza será considerado em conjunto com as demais operações de crédito já contratadas pelo ente para ﬁns de futuras autorizações pelo Ministério da Fazenda de outros
tipos de operação de crédito a serem contratadas no exercício ﬁnanceiro.
(Portaria STN 389 de 14/06/2018).
Informar o valor Realizado no quadrimestre/semestre das Operação de Crédito Contratual Externa previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001. Refere-se ao valor das operações de crédito que podem ser contratadas mesmo com eventual insuﬁciência de margem de endividamento, por força da legislação.
Na autorização dessas operações não são considerados os limites gerais impostos para a realização de operações de crédito. Dessa forma, sem prejuízo da veriﬁcação dos demais requisitos legais exigidos para a contratação de operações de crédito, o cumprimento dos limites descritos no artigo 7° da Resolução nº43, de 2001, do Senado Federal não será critério impeditivo para a contratação das seguintes modalidades de operação de crédito:
· Contratadas pelos Estados e pelos Municípios com a União, organismos multilaterais de crédito ou instituições oﬁciais federais de crédito ou de fomento, com a ﬁnalidade de ﬁnanciar projetos de investimento para a melhoria da administração
das receitas e da gestão ﬁscal, ﬁnanceira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo Poder Executivo Federal;
· Contratadas no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eﬁciente Reluz, estabelecido com base na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000.
· Contratadas diretamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ou com seus agentes ﬁnanceiros credenciados, no âmbito do programa de empréstimo aos Estados e ao Distrito Federal de que trata o art. 9N
da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional (CMN), e suas alterações.
· Destinadas ao ﬁnanciamento de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Ressalta-se que, apesar da contratação não estar condicionada à veriﬁcação de limite, essas modalidades de operação também resultam na incorporação de passivos por parte do ente contratante com consequente impacto em sua capacidade
de pagamento. Dessa forma, o valor contratado em operações dessa natureza será considerado em conjunto com as demais operações de crédito já contratadas pelo ente para ﬁns de futuras autorizações pelo Ministério da Fazenda de outros
tipos de operação de crédito a serem contratadas no exercício ﬁnanceiro.
Os valores dos empréstimos em moedas estrangeiras deverão ser convertidos para Real com base na cotação de compra da taxa de câmbio disponível no site do Banco Central referente ao último dia do período a que se refere o demonstrativo.
(Portaria STN 389 de 14/06/2018).
Informar o valor Realizado até quadrimestre/semestre das Operação de Crédito Contratual Interna previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001. Refere-se ao valor das operações de crédito que podem ser contratadas mesmo com eventual insuﬁciência de margem de endividamento, por força da legislação.
Na autorização dessas operações não são considerados os limites gerais impostos para a realização de operações de crédito. Dessa forma, sem prejuízo da veriﬁcação dos demais requisitos legais exigidos para a contratação de operações de crédito, o cumprimento dos limites descritos no artigo 7° da Resolução nº43, de 2001, do Senado Federal não será critério impeditivo para a contratação das seguintes modalidades de operação de crédito:
· Contratadas pelos Estados e pelos Municípios com a União, organismos multilaterais de crédito ou instituições oﬁciais federais de crédito ou de fomento, com a ﬁnalidade de ﬁnanciar projetos de investimento para a melhoria da administração
das receitas e da gestão ﬁscal, ﬁnanceira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo Poder Executivo Federal;
· Contratadas no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eﬁciente Reluz, estabelecido com base na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000.
· Contratadas diretamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ou com seus agentes ﬁnanceiros credenciados, no âmbito do programa de empréstimo aos Estados e ao Distrito Federal de que trata o art. 9N
da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional (CMN), e suas alterações.
· Destinadas ao ﬁnanciamento de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Ressalta-se que, apesar da contratação não estar condicionada à veriﬁcação de limite, essas modalidades de operação também resultam na incorporação de passivos por parte do ente contratante com consequente impacto em sua capacidade
de pagamento. Dessa forma, o valor contratado em operações dessa natureza será considerado em conjunto com as demais operações de crédito já contratadas pelo ente para ﬁns de futuras autorizações pelo Ministério da Fazenda de outros
tipos de operação de crédito a serem contratadas no exercício ﬁnanceiro.
(Portaria STN 389 de 14/06/2018).
Informar o valor Realizado até o quadrimestre/semestre das Operação de Crédito Contratual Externa previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001. Refere-se ao valor das operações de crédito que podem ser contratadas mesmo com eventual insuﬁciência de margem de endividamento, por força da legislação.
Na autorização dessas operações não são considerados os limites gerais impostos para a realização de operações de crédito. Dessa forma, sem prejuízo da veriﬁcação dos demais requisitos legais exigidos para a contratação de operações de crédito, o cumprimento dos limites descritos no artigo 7° da Resolução nº43, de 2001, do Senado Federal não será critério impeditivo para a contratação das seguintes modalidades de operação de crédito:
· Contratadas pelos Estados e pelos Municípios com a União, organismos multilaterais de crédito ou instituições oﬁciais federais de crédito ou de fomento, com a ﬁnalidade de ﬁnanciar projetos de investimento para a melhoria da administração
das receitas e da gestão ﬁscal, ﬁnanceira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo Poder Executivo Federal;
· Contratadas no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eﬁciente Reluz, estabelecido com base na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000.
· Contratadas diretamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ou com seus agentes ﬁnanceiros credenciados, no âmbito do programa de empréstimo aos Estados e ao Distrito Federal de que trata o art. 9N
da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional (CMN), e suas alterações.
· Destinadas ao ﬁnanciamento de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Ressalta-se que, apesar da contratação não estar condicionada à veriﬁcação de limite, essas modalidades de operação também resultam na incorporação de passivos por parte do ente contratante com consequente impacto em sua capacidade
de pagamento. Dessa forma, o valor contratado em operações dessa natureza será considerado em conjunto com as demais operações de crédito já contratadas pelo ente para ﬁns de futuras autorizações pelo Ministério da Fazenda de outros
tipos de operação de crédito a serem contratadas no exercício ﬁnanceiro.
Os valores dos empréstimos em moedas estrangeiras deverão ser convertidos para Real com base na cotação de compra da taxa de câmbio disponível no site do Banco Central referente ao último dia do período a que se refere o demonstrativo.
(Portaria STN 389 de 14/06/2018).
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Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a” e “b”
(quadrimestre/semestre)
CÓDIGO
D711
D723

D735
D747

D759
D771
D783
D795

IDENTIFICAÇÃO
Disponibilidade de Caixa Bruta de Recursos Vinculados –
Outros Recursos Vinculados.
Obrigações Financeiras - Restos a Pagar Liquidados e Não
Pagos De Exercícios Anteriores - Outros Recursos Vinculados.
Obrigações Financeiras - Restos a Pagar Liquidados e Não
Pagos Do Exercício - Outros Recursos Vinculados.
Obrigações Financeiras - Restos a Pagar Empenhados e
Não Liquidados de Exercícios Anteriores - Outros Recursos Vinculados.
Demais Obrigações Financeiras - Outros Recursos Vinculados.
Insuﬁciência Financeira veriﬁcada no Consórcio Público Outros Recursos Vinculados.
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício
- Outros Recursos Vinculados.
Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por
Insuﬁciência Financeira) - Outros Recursos Vinculados.

DESCRIÇÃO

E/L

OBRIGATORIEDADE
Sim

Informar o valor, em 31 de dezembro do exercício de referência, das Obrigações Financeiras - Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores, dos Recursos Vinculados relativo a fon- U_Q/S
te de recurso: Outras Destinações Vinculadas de Recursos.

E/L

Sim

Informar o valor, em 31 de dezembro do exercício de referência, das Obrigações Financeiras - Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício, dos Recursos Vinculados relativo a fonte de recur- U_Q/S
so: Outras Destinações Vinculadas de Recursos.
Informar o valor, em 31 de dezembro do exercício de referência, das Obrigações Financeiras - Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores, dos Recursos Vinculados relati- U_Q/S
vo a fonte de recurso: Outras Destinações Vinculadas de Recursos.

E/L

Sim

E/L

Sim

U_Q/S

E/L

Sim

U_Q/S

E

Sim

U_Q/S

E/L

Sim

U_Q/S

E/L

Sim

Informar o valor bruto, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade ﬁnanceira vinculada, relativa a fonte de recurso: Outras Destinações Vinculadas de Recursos.

Informar o valor, em 31 de dezembro do exercício de referência, das Demais Obrigações Financeiras, que independem de autorização orçamentária para pagamento, tais como Depósitos e Outras
Obrigações Financeiras, relativas a fonte de recurso: Outras Destinações Vinculadas de Recursos.
Informar o valor, em 31 de dezembro do exercício de referência, da insuﬁciência de caixa veriﬁcada no(s) consórcio(s) público(s) rateada aos entes que participam desse consórcio, de acordo com os
critérios de rateio utilizado, da disponibilidade ﬁnanceira vinculada, relativa a fonte de recurso: Outras Destinações Vinculadas de Recursos.
Informar o valor da inscrição, em 31 de dezembro do exercício de referência, dos restos a pagar de despesas não liquidadas
(Restos a Pagar Não Processados inscritos em 31 de dezembro do exercício de referência), na fonte de recurso vinculada: Outras Destinações Vinculadas de Recursos.
Informar o valor, em 31 de dezembro do exercício de referência dos empenhos não liquidados que foram cancelados (não foram inscritos em Restos a Pagar) por insuﬁciência ﬁnanceira, na fonte de
recurso vinculada, da disponibilidade ﬁnanceira vinculada: Outras Destinações Vinculadas de Recursos.

PERIODICIDADE
U_Q/S

ENTE

MANUAL DE COMPONENTES DE ENTRADA DE DADOS DO SISTEMA LRFWeb
DADOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Corrente Líquida - LRF, art. 53, inciso I
Receita realizada nos últimos 12 meses (bimestralmente)
CÓDIGO
D034

D035

D049
D051
D052
D053
D054

IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

PERIODICIDADE

Rendimentos de Aplicação Registrar os ingressos, nos últimos doze meses, da Receita Patrimonial proveniente dos Rendimentos de Aplicação Financeira.
Financeira
Obs: As Receitas Patrimoniais são aquelas decorrentes da fruição do patrimônio mobiliário e imobiliário do ente público, tais como recursos provenientes da exploração do patrimônio imobiliário do ente federativo; receitas decorrentes de valores mobiliários; receitas decorrentes da delegação de serviços públicos, mediante Concessão, Permissão ou Autorização, para o setor privado ou outros entes estatais prestarem tais serviços; receitas originadas da exploração de recursos naturais; as receitas originadas com a exploração do patrimônio intangível; receitas decorrentes da cessão de direitos, bem como as receitas patrimoniais não classiﬁcadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis.
Outras Receitas Patrimo- Registrar os ingressos, nos últimos doze meses, de Outras Receitas Patrimoniais, ou seja, Demais Receitas Patrimoniais exceto àquelas relativas aos Rendimentos de Aplicação Financeira.
niais
Obs: As Receitas Patrimoniais são aquelas decorrentes da fruição do patrimônio mobiliário e imobiliário do ente público, tais como recursos provenientes da exploração do patrimônio imobiliário do ente federativo; receitas decorrentes de valores mobiliários; receitas decorrentes da delegação de serviços públicos, mediante Concessão, Permissão ou Autorização, para o setor privado ou outros entes estatais prestarem tais serviços; receitas originadas da exploração de recursos naturais; as receitas originadas com a exploração do patrimônio intangível; receitas decorrentes da cessão de direitos, bem como as receitas patrimoniais não classiﬁcadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis.
Outros Impostos, Taxas e Registrar o valor da arrecadação, nos últimos doze meses, da receita de Outros Impostos Municipais (Exceto IPTU, ISS, ITBI e IRRF), das Taxas e das Contribuições de Melhoria.
Contribuições de Melhoria
Cota-Parte do FPM
Registrar os ingressos dos últimos doze meses, pelo valor bruto, da Cota-Parte do FPM.
Deverá ser considerada a totalidade das transferências correntes, líquidas das restituições, descontos, retiﬁcações e outras assemelhadas, exceto do percentual destinado à formação do FUNDEB, que será computado nas deduções.
Cota-Parte do ICMS
Registrar os ingressos dos últimos doze meses, pelo valor bruto, da Cota-Parte do ICMS.
Deverá ser considerada a totalidade das transferências correntes, líquidas das restituições, descontos, retiﬁcações e outras assemelhadas, exceto do percentual destinado à formação do FUNDEB, que será computado nas deduções.
Cota-Parte do IPVA
Registrar os ingressos dos últimos doze meses, pelo valor bruto, da Cota-Parte do IPVA.
Deverá ser considerada a totalidade das transferências correntes, líquidas das restituições, descontos, retiﬁcações e outras assemelhadas, exceto do percentual destinado à formação do FUNDEB, que será computado nas deduções.
Cota-Parte do ITR
Registrar os ingressos dos últimos doze meses, pelo valor bruto, da Cota-Parte do ITR.
Deverá ser considerada a totalidade das transferências correntes, líquidas das restituições, descontos, retiﬁcações e outras assemelhadas, exceto do percentual destinado à formação do FUNDEB, que será computado nas deduções.

www.tce.es.gov.br

B

E

OBRIGATORIEDADE
Sim

B

E

Sim

B

E

Sim

B

E

Sim

B

E

Sim

B

E

Sim

B

E

Sim

Terça-feira, 15 de janeiro de 2019

ENTE

6

ATOS DA PRESIDÊNCIA
D055

D056

D066

D068

D069

D070

D072
D078

Transferências da LC
87/1996 (ICMS-Desoneração)
Transferências da LC
61/1989 (Cota Parte do IPI Exportação)
Receita de Contribuições

Registrar os ingressos dos últimos doze meses, pelo valor bruto, das Transferências da LC 87/1996 (ICMS-Desoneração).
B
Deverá ser considerada a totalidade das transferências correntes, líquidas das restituições, descontos, retiﬁcações e outras assemelhadas, exceto do percentual destinado à formação do FUNDEB, que será computado nas deduções.

E

Sim

Registrar os ingressos dos últimos doze meses, pelo valor bruto, das Transferências da LC 61/1989 (Cota - Parte do IPI Exportação).
B
Deverá ser considerada a totalidade das transferências correntes, líquidas das restituições, descontos, retiﬁcações e outras assemelhadas, exceto do percentual destinado à formação do FUNDEB, que será computado nas deduções.

E

Sim

B

E

Sim

B

E

Sim

B

E

Sim

B

E

Sim

B

E

Sim

B

E

Sim

PERIODICIDADE

ENTE

Registrar o valor da arrecadação, nos últimos doze meses das receitas originadas de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias proﬁssionais ou econômicas, assim como de contribuições
destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação proﬁssional.
Compete, exclusivamente, à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, e de interesse das categorias proﬁssionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir tão somente, contribuição para o custeio do respectivo regime de previdência (regime próprio de previdência dos servidores ocupantes de cargo efetivo), e contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.
Receita Agropecuária
Registrar, nos últimos doze meses, as receitas provenientes de atividades de exploração ordenada dos recursos naturais vegetais e animais em ambiente natural e protegido. Compreende as atividades de cultivo agrícola, de criação
e produção animal, de cultivo de espécies ﬂorestais para produção de madeira, celulose e para proteção ambiental, de extração de madeira em ﬂorestas nativas, de coleta de produtos vegetais e de exploração de animais silvestres
em seus habitats naturais, além do cultivo de produtos agrícolas e da criação de animais modiﬁcados geneticamente, bem como outros bens agropecuários, tais como venda de sementes, mudas, adubos ou assemelhados, desde
que produzidas diretamente pela unidade.
Receita Industrial
Registrar, nos últimos doze meses, as receitas provenientes das atividades industriais, que envolvem a extração e o beneﬁciamento de matérias-primas, bem como a produção e comercialização bens relacionados às indústrias mecânica, química e de transformação em geral. Também compreendem a produção e comercialização de produtos farmacêuticos e a fabricação de substâncias químicas e radioativas, de produtos da agricultura, pecuária e pesca em
produtos alimentares, de bebidas e destilados, de componentes e produtos eletrônicos, as atividades de edição, impressão ou comercialização de publicações em meio físico, digital ou audiovisual, além de outras atividades industriais semelhantes, desde que produzidas diretamente pela unidade.
Receita de Serviços
Registrar, nos últimos doze meses, as receitas características da prestação de serviços nas diversas áreas de atividade econômica, tais como as receitas originadas da prestação de serviços administrativos e de serviços comerciais gerais; as receitas originadas da prestação de serviços e de atividades referentes à navegação e ao transporte nas diversas modalidades viárias, inclusive serviços executados em instalações portuárias e aeroportuárias; as receitas originadas de serviços e atividades de atendimento à saúde; as receitas originadas da prestação de serviços e atividades ﬁnanceiros; bem como as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.
Outras Receitas Correntes Registrar os ingressos, nos últimos doze meses, das receitas provenientes da arrecadação de outras receitas correntes, tais como multas administrativas, contratuais e judiciais; indenizações, restituições e ressarcimentos; bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público; e demais receitas correntes de origens não classiﬁcáveis nas subcategorias econômicas anteriores.
Compensação Financeira Registra, nos últimos doze meses, a receita proveniente da compensação ﬁnanceira entre os diversos regimes de previdência social que se compensarão ﬁnanceiramente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na
entre Regimes Previden- hipótese de contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, inclusive no caso de cessão de servidores de um ente para outro ente da federação.
ciários

Receitas e Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino, art. 72, Lei 9.394/96
(bimestralmente)
CÓDIGO
D414

D415

D467

D468

DESCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Ajustes na Disponibilidade Financeira do Salário Informar, até o bimestre, a movimentação ﬁnanceira, na conta do Salário Educação, das retenções efetuadas ao devido Responsável, tais como, as rentenções de impostos a recolher e de
Educação até o Bimestre, referente a Retenções. empréstimos consignados, necessárias para controle do saldo bancário conciliado.
Nota: Dependendo da forma como as retenções são contabilizadas, as disponibilidades ﬁnanceiras podem ser afetadas. Basicamente a diferença será sob o aspecto temporal. Se o ente considerar a retenção como paga no momento da liquidação, então deverá promover um ajuste na disponibilidade ﬁnanceira a ﬁm de demonstrar
que há um saldo vinculado a ser deduzido.
Ajustes na Disponibilidade Financeira do Salário Informar os ajustes de conciliação bancária na conta do Salário Educação, até o bimestre, Referentes aos valores ainda não realizados como cheques não compensados, necessários para controle do
Educação até o Bimestre, em virtude da Conci- saldo bancário conciliado.
liação Bancária.
Ajustes na Disponibilidade Financeira do FUN- Informar, até o bimestre, a movimentação ﬁnanceira, na conta do FUNDEB, das retenções efetuadas ao devido Responsável, tais como, as rentenções de impostos a recolher e de
DEB até o Bimestre, referente a Retenções.
empréstimos consignados, necessárias para controle do saldo bancário conciliado.
Nota: Dependendo da forma como as retenções são contabilizadas, as disponibilidades ﬁnanceiras podem ser afetadas. Basicamente a diferença será sob o aspecto temporal. Se o ente considerar a retenção como paga no momento da liquidação, então deverá promover um ajuste na disponibilidade ﬁnanceira a ﬁm de demonstrar
que há um saldo vinculado a ser deduzido.
Ajustes na Disponibilidade Financeira do FUN- Informar os ajustes de conciliação bancária na conta do FUNDEB, até o bimestre, Referentes aos valores ainda não realizados como cheques não compensados, necessários para controle do saldo banDEB até o Bimestre, em virtude da Conciliação cário conciliado.
Bancária.

B

E

OBRIGATORIEDADE
Sim

B

E

Sim

B

E

Sim

B

E

Sim

MANUAL DE COMPONENTES DE ENTRADA DE DADOS DO SISTEMA LRFWeb
OUTROS DADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL
CÓDIGO

IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO
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D084
D085
D092
D094
D097
D098
D102

D110

Receita Corrente Arrecadada até o bimestre correspondente (art. 13- LRF)

Informar as receitas correntes arrecadadas até o bimestre do Poder Executivo (consolidada), ou seja, Prefeitura, bem como seus Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Estatais Dependentes.
Receita de Capital Arrecadada até o bimestre correspondente (art. 13- LRF) Informar as receitas de capital arrecadadas até o bimestre. Receita Consolidada do Poder Executivo.
Resultado Primário Realizado até o bimestre (art. 53, III, da LRF)
Informar o Resultado Primário realizado até o bimestre do exercício de referência conforme Anexo 6 do RREO - Portaria STN 389 de 14/06/2018. O resultado
primário representa a diferença entre as receitas primárias totais e as despesas primárias totais. O resultado primário é um valor não ﬁnanceiro.
Resultado Nominal realizado até o bimestre (art. 53, III, da LRF).
Informar o Resultado Nominal apurado até o bimestre (período de referência) conforme Anexo 6 do RREO - Portaria STN 389 de 14/06/2018.
Receita Primária Realizada até o bimestre correspondente. (art. 53, III, da Informar a soma das receitas primárias correntes com as receitas primárias de capital realizadas até o bimestre do exercício correspondente conforme Anexo
LRF).
6 do RREO - Portaria STN 389 de 14/06/2018.
Despesa Primária Realizada até o bimestre correspondente. (art. 53, III, da Informar o somatório das despesas primárias correntes e de capital, até o bimestre, do exercício correspondente, conforme Anexo 6 do RREO - Portaria STN
LRF).
389 de 14/06/2018.
Receitas de capital provenientes de alienação de ativos (LRF, art. 53, § 1º, Informar o valor total da receita de alienação de ativos (Alienação de Bens Móveis, Bens Imóveis, Bens Intangíveis e Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras oriundos destas alienações) arrecadada até o último bimestre correspondente ao exercício de referência, conforme Anexo 11, do RREO Portaria STN
inciso III)
389 de 14/06/2018.
Receita Tributária e de Transferências Realizadas no Exercício Anterior
Informar a soma da Receita Tributária do Município (receitas próprias - IPTU, ITBI, ISS, IRRF, ITR, Taxas, Contribuição de Melhoria, Dívida Ativa Tributária, multas e juros decorrentes de obrigações tributárias e CIDE); mais as receitas de tributos resultantes das transferências de outros entes da federação (FPM, IPI, ITR,
ICMS-desoneração, ICMS e IPVA) referente ao exercício anterior.

B

E

Sim

B
B

E
E

Sim
Sim

B
B

E
E

Sim
Sim

B

E

Sim

U_B

E

Sim

1_Q/S

E

Sim

Obs: A inclusão da CIDE na base de cálculo deste campo tem como fundamento o Recurso Extraordinário nº 138.284-8/CE do Supremo Tribunal Federal que
considerou esta como espécie de tributo.

Art. 3º. Excluir, do Anexo I da Instrução Normativa TC
44/2018, os componentes D080, D465 e D466.
Art. 4º. Alterar a observação “1” referente aos componentes utilizados no cálculo da Receita Corrente Líquida - LRF, art. 53, inciso I, constante do Anexo I da Instrução Normativa TC 44/2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO I
MANUAL DE COMPONENTES DE ENTRADA DE DADOS
DO SISTEMA LRFWeb
DADOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Corrente Líquida - LRF, art. 53, inciso I
Receita realizada nos últimos 12 meses (bimestralmente)
Observações:
1) A boa prática contábil, que prima pela transparência,
recomenda que todas as demonstrações sejam apresentadas tanto de forma isolada quanto conjunta (conforme determina a LRF), e em termos brutos, evidenciando

cada uma das deduções realizadas. No entanto, no caso
do RCL, cabe ao ente da Federação apresentar o seu valor consolidado que servirá de parâmetro para os limites.
Nessa consolidação, deverão ser excluídas as duplicidades, as quais não se confundem com as deduções, que
devem inicialmente integrar a receita corrente bruta.

Art. 5º. Substituir, na identiﬁcação dos componentes uti-

Portanto, as receitas intraorçamentárias (contrapartida
da modalidade 91) deverão ser excluídas do cálculo por
caracterizarem duplicidades, uma vez que representam
operações entre entidades integrantes do mesmo orçamento ﬁscal e da seguridade social. Ou seja, as receitas
intraorçamentárias não poderão ser computadas nas linhas referentes às receitas correntes brutas e também
não poderão ser deduzidas. Nesse contexto, a contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência dos
Servidores–RPPS, por conﬁgurar uma duplicidade, não
será computada na linha Contribuições e não será deduzida. Por outro lado, a contribuição dos servidores para o RPPS será computada na linha Contribuições e será deduzida.

dos”.

lizados no cálculo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - ANEXO 5 do RGF (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a” e “b”), constantes do Anexo I da Instrução Normativa TC 44/2018, o termo “destinados” por “vinculaArt. 6º. Substituir, onde houver, nas observações e nas
descrições de todos os componentes constantes do Anexo I da Instrução Normativa TC 44/2018, o termo “Portaria STN 495 de 06/06/2017” pelo termo “Portaria STN
389, de 14/06/2018”.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos aplicados a partir do exercício ﬁnanceiro de 2019.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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Portaria Normativa 00003/2019-6
Protocolo(s): 00353/2019-2
Origem: GAP - Gabinete da Presidência

zembro de 2017, os códigos de Receita e Despesa Orçamentárias 155 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS – Federal e 156 - Bloco
de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saú-

Altera os anexos III e V da Instrução Normativa TC nº
43, de 5 de dezembro de 2017.

de - SUS – Federal, na forma do documento disponibi-

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais
que lhe conferem o artigo 13, incisos I e XX da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012, e
o artigo 20, incisos I e XXVII do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013;

CidadES.

Considerando a competência outorgada pelo artigo 28
da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro
de 2017 e, considerando ainda a necessidade de adequação dos anexos III e V que integram o referido normativo;
R E S O L V E:
Art. 1º. Incluir no Demonstrativo do Superávit/Déﬁcit
Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial - Estado,
constante do item II do Anexo III da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017, as fontes de
recursos 155 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Públicos de Saúde - SUS – Federal e 156 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde SUS – Federal, na forma do documento disponibilizado no Portal do TCEES (www.tce.es.gov.br), no link CidadES.
Art. 2º. Incluir na Tabela 4 – Balanço Financeiro (Anexo 13 – Lei 4.320/64) – Estado, constante do item II do
Anexo III da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de de-

lizado no Portal do TCEES (www.tce.es.gov.br), no link
Art. 3º. Incluir no Quadro Anexo ao Balanço Financei-

Valor Contábil Histórico do Bem
Imóvel
Número de Registro (Patrimônio)
do Bem Imóvel
Localização
do
Bem Imóvel
Valor da Medida
do Bem Imóvel
Unidade de Medida do Bem Imóvel

Decimal

14,2

Obrigatório

Caracter

30

Obrigatório

Caracter

1000

Obrigatório

Decimal

14,2

Obrigatório

Inteiro

1

Descrição da Uni- Caracter
dade de Medida
do Bem Imóvel
Estado de Con- Inteiro
servação do Bem
Imóvel [3]

20

Benfeitorias
do Caracter
Bem Imóvel
Valor Bruto Contá- Decimal
bil do Bem Imóvel
no Final do Exercício [2]

1000

Obrigatório
1
m
2
m2
3
m3
4 - Outra
Obrigatório, caso
Unidade de Medida = 4 (Outra)
Obrigatório,
1 - Excelente
2 - Bom
3 - Regular
4 - Péssimo
Opcional

14,2

Obrigatório

ro – Estado, constante do item II do Anexo III da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017, os
códigos de Receita Orçamentária 155 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS –
Federal e 156 - Bloco de Investimento na Rede de Ser-

1

viços Públicos de Saúde - SUS – Federal, na forma do
documento disponibilizado no Portal do TCEES (www.
tce.es.gov.br), no link CidadES.
Art. 4º. Alterar a descrição de campos e observações
da estrutura do arquivo INVIMO.XML, constante do
item II do Anexo III da Instrução Normativa TC nº 43,
de 5 de dezembro de 2017, que passa a ter a seguinte redação:
Campo
Tipo
Estrutura ‘InventarioBemImovel’
Identiﬁcação do Inteiro
Numero do Registro
Código
Contá- Inteiro
bil [1]

Tamanho

Obrigatoriedade

5

Obrigatório

9

Descrição do Bem Caracter
Imóvel
Data de Aquisição/ Data
Incorporação/ Ordem de Serviço do
Bem Imóvel

1000

Obrigatório
Conforme o Código da Conta Contábil (PCASP/TCEES)
Obrigatório

10

www.tce.es.gov.br

Obrigatório, AAAA-MM-DD

[1] O Código Contábil a ser informado deverá pertencer ao Plano de Contas do CidadES do exercício e com
atributo de escrituração S (Sim).
[2] O campo <ValorBrutoContabilBemImovelFinalExercicio> deve evidenciar o valor bruto do bem na respectiva conta contábil do PCASP/TCEES, sem considerar as
deduções do exercício referentes a outras contas contábeis especíﬁcas no PCASP/TCEES, tais como depreciação e redução ao valor recuperável.
[3] O campo é opcional para as contas contábeis 1.2.3.2.1.06.01 (Obras em Andamento) e
1.2.3.2.1.06.05 (Estudos e Projetos)
Obs.: Não serão aceitos valores negativos.
Terça-feira, 15 de janeiro de 2019
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Art. 5º. Alterar a obrigatoriedade do campo TipoAcumulacao da estrutura Cargo do arquivo Cargo.XML e
do campo NaturezaDespesa da estrutura ConsolidacaoFolhaVantagemDesconto do arquivo ConsolidaçãoFolha.XML, constantes do Anexo V da Instrução
Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017, na forma do documento disponibilizado no Portal do TCEES
(www.tce.es.gov.br), no link CidadES.
Art. 6º Alterar a descrição do campo CodigoUnidadeGestora da estrutura Cessao do arquivo Matricula.
XML, constante do Anexo V da Instrução Normativa TC
nº 43, de 5 de dezembro de 2017, na forma do documento disponibilizado no Portal do TCEES (www.tce.
es.gov.br), no link CidadES.
Art. 7º Excluir os códigos 100124 e 161211 da tabela
TipoVantagemDesconto, constante do Anexo V da Instrução Normativa TC nº 43, de 5 de dezembro de 2017,
na forma do documento disponibilizado no Portal do
TCEES (www.tce.es.gov.br), no link CidadES.
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, tendo seus efeitos aplicados às prestações
de contas anuais referentes ao exercício ﬁnanceiro de
2018 e seguintes e às remessas de folha de pagamento
referentes ao exercício ﬁnanceiro de 2019 e seguintes.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 15 de janeiro de 2019
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Atos da Diretoria Geral de Secretaria

DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

ATO DGS Nº 001/2019
Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:

Designar equipes de servidores para ﬁscalização do Contrato nº 001/2019, ﬁrmado com a Empresa Do Valle & Pessoa Ltda.

– Gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades de administração e planejamento do Tribunal;

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;

– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;
– Supervisionar o desempenho dos processos organizacionais e a evolução dos planos e projetos de gestão do Tribunal;
– Supervisionar as atividades relativas à tecnologia
da informação, bem como promover a uniformização e integração dos sistemas informatizados;

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores José Renato Barbosa Simão, matrícula 203.713 (Fiscal Titular) e Antônio Vieira Filho, matrícula 202.950 (Fiscal Adjunto), para ﬁscalização do Contrato Nº 001/2019, ﬁrmado com a empresa Do Valle & Pessoa Ltda, constantes dos autos do Processo TC nº 7992/2018-9.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória/ES, 14 de janeiro de 2019.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria

– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;
– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;
– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

Telefone: (027) 3334-7665

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 15 de janeiro de 2019
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Atos da Secretaria Geral das Sessões

SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO: TC-00887/2013-1
À Secretaria Geral das Sessões – SGS compete:

ASSUNTO: Tomada de Contas Especial - Instaurada

- Secretariar as sessões do Plenário e assessorar o
Presidente, os Conselheiros, os Auditores e o Ministério Público junto ao Tribunal durante as reuniões, e em decorrência destas adotar todas as medidas necessárias ao funcionamento do Plenário;

PARTE: Cristian Leite de Souza

- Zelar pela organização, divulgação e publicação dos
atos que lhe são pertinentes;

Fica o (a) responsável advertido(a) de que:

- Providenciar a redação dos acórdãos, pareceres e
decisões;

processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);

- Organizar e promover a publicação da súmula de
jurisprudência;
- Disponibilizar para consulta nos sistemas de informática e no sítio eletrônico do Tribunal os acórdãos e pareceres na íntegra, após sua leitura em
sessão, assim como as manifestações técnicas e
pareceres do Ministério Público junto ao Tribunal;

Fica o(a) Senhor(a) Cristian Leite de Souza, Responsável nos autos em epígrafe, CITADO(A) para que, conforme a Decisão Monocrática 01889/2018-8, no prazo de 30 (trinta) dias apresente alegações de defesa, bem como documentos
que entender necessários, quanto aos itens apontados na Instrução Técnica Inicial 00476/2018-8.
a) o não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao
b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oﬁcial Eletrônico do
TCEES, consoante o disposto no art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
d) poderá a responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios
admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do art. 327 do
Regimento Interno deste Tribunal quando do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a
data da sessão será previamente publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101 do mesmo di-

- Certiﬁcar o trânsito em julgado das decisões;

ploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;

- Organizar, manter e divulgar os cadastros e registros previstos neste Regimento;

e) A resposta à citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com o disposto na

- Proceder à juntada de avisos de recebimento e contrafés relativos aos processos de sua competência.

Registramos que os autos se encontram na Secretaria Geral das Sessões.

Instrução Normativa TC 35/2015.
Vitória, 14 de janeiro de 2019.
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário Geral das Sessões
(por delegação – Portaria nº 021/2011)

Telefone: (27) 3334-7677

www.tce.es.gov.br
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