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Decretos

DECRETO Nº 0218-S, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.

Abre à Secretaria de Estado do Turismo o Crédito Suplementar no valor de 
R$ 145.000,00 para o fim que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 91, inciso III da Constituição Estadual, 
e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso I da Lei Nº 
11.096, de 08 de janeiro de 2020, e o que consta do Processo  Nº 
88430251;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado do Turismo o Crédito Suplementar 
no valor de R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais), para 
atender a programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo 1º serão 
provenientes de anulações parciais de dotações orçamentárias, indicadas 
no Anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 11 dias de fevereiro  de 2020, 199º da 
Independência, 132º da República e 486º do início da Colonização do Solo 
Espiritossantense.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO
Secretário de Estado de Economia e

Planejamento
ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM

Secretário de Estado da Fazenda
DORVAL DE ASSIS ULIANA

Secretário de Estado do Turismo
JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR

Secretário de Estado de Esportes e Lazer
VITOR AMORIM DE ANGELO

Secretário de Estado da Educação

Protocolo 562613

* DECRETO Nº 4576-R, DE 10 DE 
FEVEREIRO DE 2020.

Regulamenta as disposições 
sobre consignações em folha de 
pagamento, de acordo com o art. 
74 da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, das alíneas 
“b” e “d” do inciso III do art. 101, 
inciso III do art. 104 e do art. 109 
da Lei nº 2.701, de 16 de junho de 
1972.

O GOVERNADOR DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO, no uso 
das atribuições que lhe confere o 
art. 91, inciso III, da Constituição 
Estadual, e em consonância com 
as informações constantes no 
processo nº 2019-1K62N;
CONSIDERANDO a primazia da 
Administração Pública em zelar 
pelos princípios constitucionais 
da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e 
eficiência;
CONSIDERANDO a utilização do 
Sistema Digital de Consignações 
como plataforma corporativa 
de gestão de consignados e 
a demanda consolidada de 
averbações de consignações em 
folha de pagamento;
CONSIDERANDO a necessidade 
de atualização das normas 
sobre consignações em folha de 
pagamento dos servidores civis 
e militares, ativos e inativos e 
pensionistas do Poder Executivo do 
Estado do Espírito Santo;
CONSIDERANDO a necessidade 
de estabelecer maior segurança, 
facilidade e proteger os consignados 
de eventuais fraudes no processo 
de contratação de consignados;
CONSIDERANDO a possibilidade de 
minimizar o impacto das dívidas no 
orçamento pessoal do consignado, 
com a redução do custo do 
endividamento;

DECRETA:

Capítulo I
Das Disposições Iniciais

Art. 1º  Os procedimentos 
para consignação em folha de 
pagamento dos servidores civis 
e militares ativos e inativos ou 
pensionistas do Poder Executivo 
deverão observar as normas 
contidas neste Decreto, nos termos 
do art. 74 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 
das alíneas ‘b’ e ‘d’ do inciso III do 
art. 101, inciso III do art. 104 e do 
art. 109 da Lei nº 2.701, de 16 de 
junho de 1972.
Art. 2º  Para fins deste Decreto 
considera-se:
I - consignante: entidade ou 

órgão da administração direta, 
autárquica e fundacional que 
procede a deduções referentes 
às consignações em folha de 
pagamento;
II - consignado: servidor público, 
civil ou militar, ativo ou inativo ou 
pensionista que autoriza desconto 
de consignações em folha de 
pagamento;
III - consignatária: destinatária 
dos créditos resultantes das 
consignações;
IV - desconto obrigatório: dedução 
em folha de pagamento efetuado 
por força de lei ou mandado 
judicial;
V - consignação por prazo 
indeterminado: dedução facultativa 
em folha de pagamento, 
de natureza estatutária ou 
contratual, autorizada por período 
indeterminado;
VI - consignação por prazo 
determinado: dedução facultativa 
em folha de pagamento, de 
natureza contratual, autorizada por 
período determinado;
VII - margem consignável: 
valor máximo das vantagens 
permanentes do servidor ou 
pensionista que pode ser utilizado 
em consignações;
VIII - sistema digital de 
consignações: plataforma que 
suporta o processo de gestão 
de margem consignável e a 
manutenção online de contratos 
consignados via internet; e
IX - entidade de classe: sindicato 
ou associação constituído para 
a representação de categorias 
públicas estaduais e cuja filiação 
seja franqueada exclusivamente a 
servidores públicos, aposentados e 
pensionistas.

Capítulo II
Dos Descontos Obrigatórios e das 

Consignações

Art. 3º  São considerados descontos 
obrigatórios:
I - contribuição previdenciária 
obrigatória ao Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS ou ao 
Regime Próprio de Previdência 
Social - RPPS;
II - contribuição para a Fundação 
de Previdência Complementar 
do Estado do Espírito Santo - 
PREVES, após adesão ao Regime 
de Previdência Complementar 
Estadual - RPC;
III - pensão alimentícia por ordem 
judicial;
IV - imposto de renda retido na 
fonte;
V - obrigações decorrentes de 
ordem judicial;
VI - obrigações decorrentes de lei; 
e
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Digital de Consignações deverá 
ser dirigido à Secretaria de Estado 
responsável pela administração 
de pessoal, acompanhado de 
cópias autenticadas dos seguintes 
documentos:
I - inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - certidões negativas de tributos 
estaduais;
III - certidões negativas de débitos 
para com o INSS e Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviço - 
FGTS;
IV - autorização de funcionamento 
expedida pelo órgão regulador e 
fiscalizador, no caso de espécies 
que obrigatoriamente necessitem 
de autorização;
V - contrato ou estatuto social 
vigente; e
VI - outros documentos que a lei 
exigir.
Parágrafo único. O requerimento 
deverá indicar com quais espécies 
de consignação se pretende operar, 
dentre aquelas discriminadas nos 
incisos dos artigos 4º e 5º deste 
Decreto.
Art. 15.  Somente será concedido 
credenciamento nas espécies 
em que a consignatária estiver 
autorizada a operar por lei e 
estatuto ou contrato social.
§ 1º  No credenciamento de 
espécies de consignações que 
necessite de autorização de órgão 
regulador e fiscalizador observar-
se-á a legislação própria dos 
órgãos, especialmente em relação 
a(o):
I - Agência Nacional de Saúde - 
ANS;
II - BACEN; e
III - Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP.
§ 2º  A Secretaria de Estado 
responsável pela administração 
de pessoal pode exigir das 
consignatárias, sempre que 
necessário, a apresentação de 
novos documentos para os fins 
previstos neste Decreto.
§ 3º  A consignatária responsabilizar-
se-á, após o credenciamento e 
enquanto se utilizar do Sistema 
Digital de Consignações, por 
manter atendidos os requisitos e 
as limitações legais para operar 
com cada uma das espécies de 
consignações para as quais está 
cadastrada.
§ 4º  O credenciamento para operar 
com a espécie prevista no art. 5º, 
inciso III deste Decreto só poderá 
ser concedido a entidades que se 
enquadrem no conceito definido no 
art. 2º, inciso IX.
Art. 16.  O credenciamento de 
consignatária para operar com 
consignações previstas nos artigos 
4º e 5º na Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional do Poder 
Executivo Estadual será autorizado 
pelo Secretário de Estado 
responsável pela administração 
de pessoal, em um prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir 
da data do requerimento.
Parágrafo único. O credenciamento 
no Sistema Digital de Consignações 
será concedido mediante publicação 
de ato formal no Diário Oficial.
Art. 17.  É vedada a cessão, 
transferência, venda ou locação do 

credenciamento para operar com 
consignação no Sistema Digital de 
Consignações.

Capítulo V
Do Gestão do Sistema Digital de 

Consignações

Art. 18.  Após o credenciamento, 
ficam autorizadas as consignatárias 
a operar no Sistema Digital 
de Consignações e a registrar 
consignações.
Art. 19.  Ficam obrigadas as 
consignatárias, previamente ao 
registro das consignações no 
Sistema Digital de Consignações, 
a obter autorização expressa do 
consignado para dedução em folha 
de pagamento.
§ 1º  Fica sob a responsabilidade 
da consignatária, na condição 
de depositária fiel, a guarda da 
manifestação de anuência do 
consignado mencionada no caput, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos após 
o término das consignações.
§ 2º  A consignatária autorizada 
a operar e registrar consignações 
na espécie prevista no art. 5º, 
inciso II deste Decreto deverá 
manter a guarda da documentação 
comprobatória das despesas 
havidas em prol do consignado, 
pelo mesmo prazo fixado no 
parágrafo anterior.
Art. 20.  Sempre que requisitado 
pela Secretaria de Estado 
responsável pela administração 
de pessoal, as consignatárias 
deverão apresentar as informações 
e documentos relativos a 
consignações registradas no 
Sistema Digital de Consignações, 
no prazo de até 2 (dois) dias úteis, 
contados a partir da notificação.
Art. 21.  A consignação em folha 
de pagamento não implicará 
corresponsabilidade dos órgãos 
e entidades consignantes, por 
compromisso assumido pelos 
consignados junto às consignatárias 
ou por problemas na relação 
jurídica entre o consignado e o 
consignatário.
§ 1º  Sempre que necessário, 
o consignado deverá se dirigir 
diretamente à consignatária para 
obter as informações e documentos 
relativos a consignações 
registradas no Sistema Digital de 
Consignações.
§ 2º  Caso não sejam efetivadas 
as consignações de que trata 
este Decreto por falta de margem 
consignável disponível ou por 
qualquer outro motivo, inclusive 
erro operacional, caberá aos 
consignados providenciar o 
recolhimento das importâncias 
por eles devidas diretamente à 
consignatária, cabendo a esta 
promover o registro do pagamento 
no sistema de consignações, não se 
responsabilizando a Administração 
Pública, em nenhuma hipótese, 
por eventuais prejuízos daí 
decorrentes.
Art. 22.  As consignatárias 
deverão ressarcir as despesas com 
processamento da consignação em 
folha de pagamento.
§ 1º  O ressarcimento ao Erário 
mencionado no caput deste artigo 
corresponderá a 0,15% (zero 

VII - restituições e indenizações 
devidas ao Erário.
Art. 4º  São consideradas 
consignações por prazo 
indeterminado, na seguinte ordem 
de prioridade:
I - plano de saúde;
II - plano odontológico;
III - prêmio de seguro de vida e 
acidentes pessoais;
IV - pensão alimentícia voluntária, 
em favor de dependente indicado 
em assentamento funcional do 
consignado;
V - previdência complementar 
contratada com instituição distinta 
da PREVES;
VI - contribuição destinada a 
entidade de classe; e
VII - contribuição em favor 
de associações, fundações e 
cooperativas de fins esportivos, 
culturais, assistenciais ou sociais.
Parágrafo único. As consignações 
previstas nos incisos VI e VII deste 
artigo serão descontadas de acordo 
com a periodicidade e os valores 
prévia e expressamente definidos 
em Estatuto ou Assembleia Geral.
Art. 5º  São consideradas 
consignações por prazo 
determinado, na seguinte ordem 
de prioridade:
I - empréstimo ou financiamento, 
concedido única e exclusivamente 
pelas instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil - BACEN;
II - convênio destinado ao 
reembolso de despesas com 
medicamentos e procedimentos 
hospitalares;
III - assistência financeira; e
IV - parcela de consórcio.
§ 1º  As operações previstas nos 
incisos I e III do caput terão suas 
taxas máximas fixadas e revisadas 
sempre nos mesmos limites 
definidos pelo Conselho Nacional 
de Previdência Social - CNPS do 
Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS.
§ 2º  As consignações por prazo 
determinado serão lançadas no 
Sistema Digital de Consignações 
em no máximo 96 (noventa e seis) 
parcelas mensais.
Art. 6º  A soma dos descontos 
obrigatórios e das consignações não 
poderá ultrapassar 70% (setenta 
por cento) do vencimento e 
vantagens permanentes atribuídos 
ao servidor público.

Capítulo III
Da Margem Consignável

Art. 7º  Serão consideradas para 
fins de composição da base de 
cálculo da margem consignável 
somente as verbas remuneratórias 
de caráter habitual.
§ 1º  Ficam excluídas da composição 
da base de cálculo da margem 
consignável as verbas de caráter 
indenizatório e as remuneratórias 
de caráter eventual, especialmente 
as seguintes, previstas na Lei 
Complementar nº 46, de 1994:
I - Substituição;
II - Gratificação por Prestação de 
Serviço Extraordinário;
III - Gratificação por Prestação de 
Serviço Noturno;
IV - Gratificação por Encargo de 

Professor ou Auxiliar em Curso 
Oficialmente Instituído, para 
Treinamento e Aperfeiçoamento 
Funcional;
V - Gratificação por Exercício de 
Atividade em Condições Insalubres, 
Perigosas ou Penosas;
VI - Gratificação por Execução de 
Trabalho com Risco de Vida; e
VII - Gratificação Especial por 
Participação em Comissão de 
Licitação e Pregão.
§ 2º  O rol previsto no parágrafo 
anterior tem fim meramente 
exemplificativo, não sendo possível 
a inclusão de verbas remuneratórias 
de caráter eventual previstas nas 
demais leis estaduais.
Art. 8º  A margem consignável 
atribuída ao servidor público civil, 
vinculado à Lei Complementar nº 
46, de 1994, corresponderá ao 
valor de até 35% (trinta e cinco 
por cento) de sua remuneração 
habitual, respeitado, em todos os 
casos, o limite previsto no art. 6º 
deste Decreto.
Art. 9º  A margem consignável 
atribuída ao servidor público 
militar, vinculado à Lei nº 2.701, de 
1972, corresponderá ao percentual 
previsto no art. 104, inciso III da 
mesma lei, respeitado, em todos os 
casos, o limite previsto no art. 6º 
deste Decreto.
Art. 10.  A margem consignável 
será informada por meio do 
Sistema Digital de Consignações.
Art. 11.  Não será incluída no 
sistema digital de consignações, 
a consignação que ultrapasse 
a margem consignável do 
consignado.
Art. 12.  As deduções lançadas para 
o consignado terão prioridade na 
seguinte ordem:
I - descontos obrigatórios;
II - consignações de prazo 
indeterminado; e
III - consignações por prazo 
determinado.
§ 1º  Na hipótese da soma das 
deduções ultrapassar o limite 
previsto no artigo 6º deste 
Decreto, serão mantidos em folha 
de pagamentos os descontos 
obrigatórios em detrimento das 
consignações.
§ 2º  Na hipótese de concomitância 
de consignações, serão mantidas 
em folha de pagamentos as de 
prazo indeterminado em detrimento 
das de prazo determinado.
§ 3º  Na hipótese de concomitância 
de consignações de uma mesma 
categoria, serão mantidas em folha 
as consignações prioritárias, de 
acordo com a ordem crescente do 
rol dos incisos dos artigos 4º e 5º 
deste Decreto.
§ 4º  Na hipótese de haver mais de 
uma consignação de uma mesma 
espécie, prevalecerá a consignação 
contratada há mais tempo.

Capítulo IV
Do Credenciamento

Art. 13.  O acesso ao Sistema 
Digital de Consignações e o 
registro de consignações só serão 
permitidas, para as consignatárias, 
após credenciamento prévio.
Art. 14.  O requerimento de 
credenciamento no Sistema 
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vírgula quinze por cento) do valor 
das parcelas averbadas em folha de 
pagamento no mês e será destinado 
à programas e ações na área de 
recursos humanos desenvolvidos 
pela Secretaria responsável pela 
administração de pessoal.
§ 2º  O valor do ressarcimento 
mensal será descontado do valor 
averbado em folha de pagamento 
pelo órgão de origem do 
consignado.
§ 3º  A Secretaria responsável pela 
administração de pessoal instituirá 
uma Comissão para promover a 
gestão dos recursos provenientes 
do ressarcimento de que trata o 
caput.
§ 4º  Estão isentos do ressarcimento 
previsto no caput deste artigo:
I - autarquias instituídas pelo 
Estado do Espírito Santo; e
II - entidades de classe de categorias 
públicas estaduais, cooperativas 
de servidores públicos estaduais, 
a Associação de Funcionários 
Públicos do Espírito Santo e a Caixa 
Beneficente dos Militares Estaduais 
do Espírito Santo.
Art. 23.  As consignatárias 
autorizadas a operar com as 
consignações previstas no art. 5º, 
incisos I e III deste Decreto, ficam 
obrigadas a promover no Sistema 
Digital de Consignações os registros 
e as atualizações do Custo Efetivo 
Total - CET, calculado conforme 
regulamentação do BACEN.
§ 1º  A vigência do CET de 
empréstimos e financiamentos terá 
efeito a partir do 1º dia útil após 
a data do registro efetuado no 
Sistema Digital de Consignações.
§ 2º  Em nenhuma hipótese será 
permitido registro de contrato de 
empréstimo ou financiamento com 
valor de CET superior ao publicado 
pela consignatária no Sistema 
Digital de Consignações.
§ 3º  É vedada a cobrança de 
Taxa de Abertura de Crédito - 
TAC ou quaisquer outras taxas 
administrativas, bem como de 
encargos adicionais quando 
da liquidação antecipada do 
empréstimo consignado.
Art. 24.  É permitida a transferência 
de financiamento e empréstimos 
consignados entre consignatárias, 
por solicitação do consignado.
§ 1º  Somente estão autorizadas 
a se valer da prerrogativa prevista 
no caput as instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo 
BACEN.
§ 2º  As consignatárias deverão 
obedecer à regulamentação 
do BACEN nas operações de 
portabilidade.
§ 3º  As novas consignações 
resultantes de operação de 
portabilidade se atentarão ao 
número máximo de parcelas 
previsto no § 2º do art. 5º deste 
Decreto, contadas do registro da 
primeira parcela da nova operação.
Art. 25.  A operacionalização 
das consignações no âmbito do 
Poder Executivo Estadual poderá 
ser executada de forma indireta, 
mediante a celebração de contrato 
administrativo.
Parágrafo único. Na hipótese da 
execução indireta prevista no 
caput, as consignatárias deverão 

celebrar contrato com a entidade 
responsável pela operacionalização 
das consignações.

Capítulo VI
Das Responsabilidades

Art. 26.  As consignatárias e os 
consignados responderão civil, 
penal e administrativamente pelas 
transgressões das regras contidas 
neste Decreto.
Art. 27.  As denúncias referentes 
ao não cumprimento das normas 
estabelecidas por este Decreto 
deverão ser encaminhadas à 
Secretaria de Estado responsável 
pela administração de pessoal, 
por escrito e devidamente 
fundamentadas.
Art. 28.  Diante de indícios de 
transgressões às disposições deste 
Decreto, o Secretário de Estado 
responsável pela administração 
de pessoal constituirá Comissão 
Especial de Proteção ao Sistema 
Digital de Consignações, mediante 
ato formal publicado no Diário 
Oficial.
Parágrafo único. Na hipótese de 
existência de indícios de graves 
irregularidades, o Secretário 
de Estado responsável pela 
administração de pessoal poderá, 
em simultaneidade à instituição da 
Comissão Especial, e em caráter 
cautelar:
I - suspender o credenciamento 
das consignatárias para operar no 
Sistema Digital de Consignações; e
II - interromper as deduções das 
consignações com indícios de 
graves irregularidades.
Art. 29.  A Comissão Especial 
de Proteção ao Sistema 
Digital de Consignações ficará 
responsável pela apuração de 
fatos potencialmente nocivos aos 
consignados, às consignatárias ou 
ao sistema de consignações.
§ 1º  A apuração dos fatos se 
dará mediante a deflagração de 
processo administrativo próprio, 
que franqueará aos indiciados o 
exercício pleno da ampla defesa e 
do contraditório.
§ 2º  Caso necessário, fica 
garantida ao Secretário de Estado 
a prerrogativa de indicar, para 
compor a Comissão Especial, 
representantes do órgão jurídico 
e do controle interno do Poder 
Executivo Estadual, mediante 
interlocução prévia com seus 
titulares.
Art. 30.  Uma vez atestadas as 
transgressões às disposições 
contidas neste Decreto, a Comissão 
Especial de Proteção ao Sistema 
Digital de Consignações apresentará 
relatório circunstanciado ao 
Secretário de Estado responsável 
pela administração de pessoal, no 
qual poderá propor as seguintes 
sanções, de acordo com a gravidade 
do ato:
I - advertência escrita;
II - suspensão temporária para 
lançar novas consignações, de uma 
ou mais espécies, pelo prazo de até 
2 (dois) anos;
III - interrupção das consignações 
irregulares; e
IV - cancelamento do 
credenciamento para operar no 

Sistema Digital de Consignações.
§ 1º  Recebido o relatório da 
Comissão Especial, o Secretário 
de Estado responsável pela 
administração de pessoal decidirá 
pela aplicação da penalidade, que 
será publicada em ato próprio no 
Diário Oficial.
§ 2º  Caso a sanção recaia sobre 
servidor público, o Secretário de 
Estado oficiará ao órgão de correição 
competente para avaliação da 
necessidade de abertura de 
processo administrativo disciplinar.
§ 3º  A consignatária que sofrer 
a penalidade prevista no inciso IV 
deste artigo só poderá requerer 
novo credenciamento após o 
decurso de 2 (dois) anos da 
aplicação da sanção.

Capítulo VII
Das Disposições Finais e 

Transitórias

Art. 31.  Em um prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, a contar da vigência 
deste Decreto, as consignatárias já 
autorizadas a operar no Sistema 
Digital de Consignações deverão 
apresentar à Secretaria de Estado 
responsável pela administração 
de pessoal requerimento de 
recadastramento, acompanhado da 
documentação necessária para a 
revalidação de seu credenciamento 
e adequação às disposições 
contidas neste Decreto.
§ 1º  A inércia das consignatárias 
em proceder ao recadastramento 
importará o cancelamento de seu 
credenciamento no Sistema Digital 
de Consignações.
§ 2º  Para realização do 
recadastramento, fica suspensa, 
no período previsto no caput deste 
artigo, a análise dos requerimentos 
de credenciamento de novas 
consignatárias protocolados a 
partir da publicação deste Decreto.
§ 3º  Findo o prazo previsto no 
caput, o Secretário de Estado 
responsável pela administração 
de pessoal publicará ato formal 
no Diário Oficial com a relação 
das pessoas jurídicas cadastradas 
como consignatárias no Sistema 
Digital de Consignações.
Art. 32.  As consignações existentes 
até o início da vigência deste Decreto 
serão deduzidas normalmente até 
sua total liquidação, mediante a 
garantia de que o servidor perceba 
no mínimo 30% (trinta por cento) 
do vencimento e vantagens 
permanentes.
Parágrafo único. Aplica-se o 
disposto no caput inclusive para 
consignações vigentes de espécies 
que não estejam previstas neste 
Decreto, mas fica vedada a sua 
renovação no Sistema Digital de 
Consignações quando atingirem o 
seu termo final.
Art. 33.  Compete ao Secretário 
de Estado responsável pela 
administração de pessoal:
I - a edição de atos complementares, 
necessário ao fiel cumprimento 
deste Decreto; e
II - apreciar e decidir casos 
omissos.
Art. 34.  Ficam revogados os:
I - Decreto no 3.522-R, de 03 de 
fevereiro de 2014;

II - Decreto nº 3.605-R, de 02 de 
julho de 2014;
III - Decreto nº 3.622-R, de 30 de 
julho de 2014; e
IV - Decreto nº 3.907-R, de 10 de 
dezembro de 2015.
Art. 35.  Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, aos 10 
dias de fevereiro de 2020, 199° da 
Independência, 132° da República 
e 486° do Início da Colonização do 
Solo Espírito-santense.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado do Espírito 
Santo        

*Republicado por ter sido 
redigido com incorreção

Protocolo 562689

DECRETO Nº 4577-R, DE 11 DE 
FEVEREIRO DE 2020.

Altera o Decreto nº 3388-R, de 
24 de setembro de 2013, no que 
dispõe sobre o Programa Jovens 
Valores e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no exercício 
das atribuições previstas no art. 
91, inciso III, da Constituição 
Estadual e com as informações 
constantes do processo nº 2020-
2W0PH;

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 3.388-
R, de 24 de setembro de 2013, 
passa a vigorar com as seguintes 
alterações:
“Art. 16. [...]
[...]
§ 4º. Ficam autorizadas, vagas 
de estágio do Programas Jovens 
Valores para preenchimento 
exclusivo por estudantes da rede 
pública estadual de ensino médio, 
matriculados nas Escolas de Tempo 
Integral de 07 (sete) horas, que 
serão classificados de acordo com 
o disposto no artigo 20 deste 
Decreto.” (NR)

“ Art. 20. [...]
[...]
IV. evasão escolar da unidade em 
que estiver matriculado.
[...].” (NR)

“Art. 22. Para o atendimento 
do Programa Jovens Valores, o 
quantitativo de 3.292 vagas de 
estágio na Administração Pública 
Direta e Indireta, bem como o 
controle e a sua distribuição, será 
definido em ato próprio e exclusivo 
da SEGER.” (NR)

Art. 2º  A partir da publicação do 
ato a que se refere o art. 22 do 
Decreto nº 3.388-R, de 2013, 
alterado pelo art. 1º deste Decreto, 
ficam revogados:
I - Decreto nº 1195-S, de 06 de 
novembro de 2009, republicado em 
13 de novembro de 2009;
II - Decreto nº 1.340-S, de 17 de 
junho de 2011;
III - Decreto nº 620-S, de 19 de 
abril de 2012;

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Data: Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2020 às 0:00:00
Código de Autenticação: 7166c660



4
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EXECUTIVO

Vitória (ES), Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2020.
IV - Decreto nº 1.335-S, de 23 de 
julho de 2012;
V - Decreto nº 022-S, de 08 de 
janeiro de 2013;
VI - Decreto nº 1.507-S, de 11 de 
julho de 2013;
VII - Decreto nº 1.743-S, de 21 de 
agosto de 2013;
VIII - Decreto nº 2.862-S, de 17 de 
dezembro de 2013;
IX - Decreto nº 2.176-S, de 21 de 
outubro de 2014;
X - Decreto nº 1.717-S, de 25 de 
setembro de 2015;
XI - Decreto nº 1.085-S, de 28 de 
julho de 2016;
XII - Art. 9º do Decreto nº 4.012-
R, de 02 de setembro de 2016, 
retificado em 08 de dezembro de 
2016;
XIII - Decreto nº 1.568-S, de 31 de 
outubro de 2016;
XIV - Decreto nº 657-S, de 26 de 
abril de 2017;
XV - Decreto nº 1.177-S, de 31 de 
julho de 2017;
XVI - Decreto nº 270-S, de 06 de 
março de 2018;
XVII - Decreto nº 876-S, de 18 de 
junho de 2018; e
XVIII - Decreto nº 1.719-S, de 29 
de novembro de 2018.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, aos 11 
dias de fevereiro de  2020, 199º da 
Independência, 132º da República 
e 486º do Início da Colonização do 
Solo Espírito- Santense.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 562690

Secretaria de Estado do 
Governo   -  SEG -

PORTARIA Nº 002-S, DE 11 DE 
FEVEREIRO DE 2020.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
GOVERNO, no uso da atribuição 
que lhe confere o Artigo 65, da 
Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994,

RESOLVE:
EXONERAR, na forma do art. 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, FERNANDA ALVES SANZ, 
do cargo de provimento em 
comissão de Assistente Técnico 
I, Ref. QC-03, da Secretaria de 
Estado do Governo - SEG.

TYAGO RIBEIRO HOFFMANN
Secretário de Estado do Governo

Protocolo 562688

ORDEM DE SERVIÇO Nº 009, DE 
11 DE FEVEREIRO DE 2020.

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO 
DO GOVERNO PARA ASSUNTOS 
ADMINISTRATIVOS, no uso 
da delegação de competência 
atribuída pela Portaria nº 06, 
de 14/01/2019, publicada no 
Diário Oficial de 15/01/2019, 
alterada pela Portaria nº 023-S, 
15.02.2019, publicada no Diário 
Oficial de 18.02.2019,

RESOLVE:

EXCLUIR da Ordem de Serviço nº 
021, de 20 de novembro de 2019, 
a designação da servidora Josilene 
das Neves Santos, como membro 
da Comissão de Prestação de Contas 
Anual do Ordenador de Despesas, 
da Secretaria de Estado do Governo 
Unidade Gestora 100109 - SEG, 
referente ao exercício de 2019.

RICARDO CLAUDINO PESSANHA
Subsecretário de Estado do Governo 
para Assuntos Administrativos

Protocolo 562623

RESUMO DO CONTRATO 
DE FORNENCIMENTO DE 
CARIMBOS DE DIVERSOS 

TIPOS
Contrato: Nº 001/2020
Processo: Nº 2019-RKJ0Q
Contratante: Secretaria de Estado 
do Governo.
Contratada: Infoapoio Equip. e 
Suprim. de Informática Eireli ME.
Objeto: Contrato de fornecimento, 
sob demanda, de diversos tipos de 
carimbos.
Valor Global: R$ 2.522,50.
Vigência: exercício financeiro de 
2020.
Atividade: 0412200192121
Elemento de Despesa: 339030

Vitória, 11 de fevereiro de 2020
RICARDO CLAUDINO 

PESSANHA
Subsecretario de Estado 

do Governo para Assuntos 

Administrativos
Protocolo 562510

REGISTRO DE PREÇOS
A SECRETARIA DE ESTADO DO 
GOVERNO - SEG torna público, de 
acordo com os Decretos Estaduais 
n.º 1.790-R/2007 e 2.458-R/2010, 
a celebração da Ata de Registro 
de Preços decorrente do Pregão 
Eletrônico n.º 031/2019, conforme 
Processo n.º 87859130/19.
Órgão Gerenciador: SECRETARIA 
DE ESTADO DO GOVERNO - SEG.

Ata n.º 005/2020
Empresa: WP COMPANY COMERCIO 
E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA
Objeto: Aquisição de solução 
audiovisual, especificado no Anexo 
I do Edital.

Lote I - Valor Total - R$ 
150.784,00
Lote II - Valor Total - R$ 
948.868,00

Vigência: O prazo de vigência da 
Ata   de Registro de Preços é de 01 
(um) ano, contado do dia posterior 
à publicação no Diário Oficial, 
vedada a prorrogação.
A Ata encontra-se à disposição para 
consulta dos interessados no Setor 
de Contratos e Licitações desta 
Secretaria, situada na Rua Sete de 
Setembro, 362, Centro, Vitória/ES 
e também disponibilizada através 
do site: www.compras.es.gov.br, 
menu “Registro de Preços”, “Atas - 
Demais Órgãos”.
Vitória, 11 de fevereiro de 2020.
TYAGO RIBEIRO HOFFMANN
Secretário de Estado do Governo
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Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado do 

Espírito Santo   -  IPAJM -
PORTARIA Nº 0110 DE 06 DE 
FEVEREIRO DE 2020

CONCEDER O BENEFÍCIO DE 
APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, a partir de 
08 de julho de 2019, de acordo 
com o art. 3º, incisos I, II e 
III, da Emenda Constitucional 
nº. 47, publicada em 06 de 
julho de 2005, ao AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 01.3.10, 
10.II.15, do Quadro Permanente 
do Serviço Civil do Poder 
Executivo, IONE APARECIDA 
DE AGUIAR NUNES SENNA, 
Nº Funcional 2473160/1, 
computados 35 anos e 11 dias 
de tempo de contribuição, com 
o provento fixado na forma do 
Parágrafo único do art. 3°, da 
Emenda Constitucional nº. 47, 
publicada em 06 de julho de 
2005. (Processo: 18997945)

JOSÉ ELIAS DO 
NASCIMENTO MARÇAL
Presidente Executivo

Protocolo 562607

PORTARIA Nº 0111 DE 06 DE 
FEVEREIRO DE 2020

CONCEDER O BENEFÍCIO DE 
APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL 
DO MAGISTÉRIO, a partir 
de 29 de julho de 2019, de 
acordo com o art. 6º, incisos 
I, II, III e IV da Emenda 
Constitucional nº 41, publicada 
em 31 de dezembro de 2003, ao 
PROFESSOR A, V.13, do Quadro 
do Magistério do Serviço Civil 
do Poder Executivo, ROSENY 
ROSETTI FIRME, Nº Funcional 
311641/51, computados 27 
ano(s) 10 mes(es) 8 dia(s) de 
tempo de contribuição, com o 
provento fixado na forma do art. 
7º, da Emenda Constitucional 
nº 41, publicada em 31 de 
dezembro de 2003. (Processo: 
04175239)

JOSÉ ELIAS DO 
NASCIMENTO MARÇAL
Presidente Executivo

Protocolo 562609

PORTARIA Nº 0112 DE 06 DE 
FEVEREIRO DE 2020

CONCEDER O BENEFÍCIO DE 
APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, a partir de 
10 de julho de 2019, de acordo 
com o art. 3º, incisos I, II e III, 
da Emenda Constitucional nº. 
47, publicada em 06 de julho de 
2005, ao AUDITOR FISCAL DA 
RECEITA ESTADUAL, AFREIII-15, 
do Quadro Permanente 
do Serviço Civil do Poder 
Executivo, ANTONIO CARLOS 
ALVES NUNES, Nº Funcional 
274929/51, computados 38 
anos, 6 meses e 17 dias de 
tempo de contribuição, com o 
provento fixado na forma do 

Parágrafo único do art. 3°, da 
Emenda Constitucional nº. 47, 
publicada em 06 de julho de 
2005. (Processo: 01079018)

JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO 
MARÇAL

Presidente Executivo
Protocolo 562615

PORTARIA Nº 0109 DE 06 DE 
FEVEREIRO DE 2020

CONCEDER O BENEFÍCIO DE 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO 
MAGISTÉRIO, a partir de 22 de 
julho de 2019, de acordo com o 
art. 6º, incisos I, II, III e IV da 
Emenda Constitucional nº 41, 
publicada em 31 de dezembro de 
2003, ao PROFESSOR A, IV.14, 
do Quadro do Magistério do 
Serviço Civil do Poder Executivo, 
KARYNA WANDEKOCHEN 
DA COSTA BITTENCOURT 
, Nº Funcional 324696/51, 
computados 31 ano(s) 4 
mês(es) 7 dia(s) de tempo de 
contribuição, com o provento 
fixado na forma do art. 7º, da 
Emenda Constitucional nº 41, 
publicada em 31 de dezembro de 
2003. (Portaria: 05268214)

JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO 
MARÇAL

Presidente Executivo
Protocolo 562636

Ato 013 SCT/GBA/DT 2020

A Diretoria Técnica do Instituto 
de Previdência dos Servidores 
do Estado do Espírito Santo - 
IPAJM, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

RESOLVE:

Publicar, com base na Portaria 
nº 69-R de 09 de setembro de 
2009, publicada no DOES em 
10/09//2009, as Averbações de 
Tempo de Contribuição relacionadas 
abaixo, com a finalidade de 
cômputo para a aposentadoria:

Órgão / Nome/ Nº Funcional-
Vínculo/ Regime/ Período.

ALES
FABIANNE SILVA COSTA
20794101
RGPS
01/12/2000 a 30/03/2001
01/09/2001 a 03/12/2002
09/12/2002 a 09/09/2004
13/09/2004 a 16/08/2005
24/03/2009 a 19/06/2009

HPM
RANUSA ELENA CROCE
3212360-1
RGPS
03/12/1990 a 30/06/1991
01/07/1991 a 03/01/2011

MPES
ADMIR DE SOUZA MOULAZ
680
RGPS
09/05/2000 a 31/12/2000
06/12/2004 a 08/06/2011
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PCES
ANNA CRISTINA MONTEZANO 
VIEIRA
641410-1
01/09/1987 a 30/04/1992
01/06/1992 a 30/11/1992
01/01/1993 a 31/01/1994
02/05/1994 a 09/01/1995
15/01/1995 a 11/03/1995
13/03/1995 a 16/06/1997
09/07/1998 a 23/10/1998
01/02/2001 a 21/12/2001
02/02/2004 a 23/07/2004
02/08/2004 a 27/08/2004
30/08/2004 a 30/12/2004
06/03/2006 a 01/05/2012

SECULT
JOSE CARLOS DAMACENO
2476185-1
RGPS
17/06/1986 a 30/09/2000

SEDU
IVANILDE AMATUZI
2769212-1
RGPS
21/10/1985 a 28/02/1986
15/02/2002 a 20/12/2002
09/02/2004 a 23/12/2004

SEGER
ANGELICA MARIA TORRES
3118118-1
RGPS
02/01/1996 a 22/09/1997

01/10/1997 a 07/07/1999
03/01/2000 a 26/04/2001
27/04/2001 a 20/06/2002
21/06/2002 a 15/03/2004
01/06/2004 a 30/12/2005
01/01/2006 a 30/09/2007
01/02/2008 a 31/12/2008
02/01/2009 a 09/02/2010 

SESA
PAULO DIAS CLARINDO
1561898-52
RGPS
01/04/1986 a 25/04/1987
02/07/1987 a 07/03/1988
24/04/1988 a 09/05/1990
10/09/1991 a 06/06/1993
07/06/1993 a 22/07/1993
09/01/1994 a 05/09/1994
01/10/1994 a 19/10/1994
08/02/1995 a 04/05/1995

WALBHER NASCIMENTO DE 
OLIVEIRA
3605485-1
RPPS
01/03/2004 a 30/06/2004
01/06/2008 a 05/05/2014

SILVIA MARIA DO NASCIMENTO
1523147-52
RGPS
11/12/1989 A 30/09/2000

TJES
PRISCILA BRAGA DE MELO LEMOS

210175-73
RGPS
05/01/2004 a 31/08/2004
30/07/2007 a 28/08/2007
17/09/2007 a 29/02/2008

VICTOR EMANUEL ALCURI JUNIOR
204333-51
SRPS
01/12/1985 a 31/05/1986
16/01/1994 a 03/04/1995

Protocolo 562676

Superintendência Estadual de 
Comunicação Social   -  SECOM 

-
E R R A T A

Na Portaria nº 009/2020, de 
06.02.2020, publicado no DIO em 
07.02.2020, 

ONDE SE LÊ:
Programa Trabalho:
04.131.0049.2090

LEIA-SE:
Programa Trabalho:
24.131.0049.2090

Vitória, 11 de fevereiro de 2020.

Magaly Guimarães Lucas
Superintendente Administrativo

Protocolo 562461

E R R A T A

Nos Resumos dos Termos 
de Cooperação Técnica n°s 
01,02,03,04,05,06,07 e 08, 
assinados em 21.11.2019, 
publicado no DIO em 25.11.2019,

ONDE SE LÊ:
Programa Trabalho:
04.131.0049.2090

LEIA-SE:
Programa Trabalho:
24.131.0049.2090

Vitória, 11 de fevereiro de 2020.

Magaly Guimarães Lucas
Superintendente Administrativo

Protocolo 562463

Explore outros mundos!
Biblioteca Pública do Espírito Santo

Telefone: 3137.9351

Polícia Militar - 190
Acidentes de Trânsito - 194
Corpo de Bombeiros - 193

Departamento de Imprensa Oficial 
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RESOLUÇÃO nº 29/2018

 
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Tribunal de Justiça
 

RESOLUÇÃO nº 29/2018
 
Regulamenta o procedimento de consignação em folha de pagamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.
 
O Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, conforme decisão do
EgrégioTribunal Pleno, em sessão administrativa do Tribunal Pleno, realizada no dia 23/08/2018.
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o art. 74 da Lei Complementar nº 46/1994;
 
CONSIDERANDO a necessidade de padronização e atualização do procedimento de solicitação e controle dos processos de consignação em folha de pagamento;
 
CONSIDERANDO o dever de atuação pautado pelosprincípios constitucionais da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, da livre
iniciativa e livre concorrência;
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer maior segurança e facilidade nas contratações;
 
CONSIDERANDO a possibilidade de obtenção de uma menor taxa, alongamento e/ou negociação de contrato de empréstimo consignado, com benefícios diretos no
aproveitamento da margem consignável;
 
CONSIDERANDO a possibilidade de minimizar o impacto das dívidas no orçamento pessoal do consignado, com a redução do custo do endividamento, gerando
aumento de renda e satisfação pessoal;
 
RESOLVE:
 
Regulamentar o procedimento administrativo de consignação em folha de pagamento de servidores e magistrados do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, nos
seguintes termos.
 
Art. 1º Os procedimentos para consignação em folha de pagamento dos servidores e magistrados do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo deverão observar as
normas contidas nesta Resolução.
 
Art. 2º Para fins desta Resolução considera-se:
 
I - consignante: Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo;
 
II - consignado: servidores públicos e magistrados que autorizem desconto de consignações em folha de pagamento;
 
III - consignatária: instituição destinatária dos créditos resultantes das consignações;
 
IV - consignação compulsória: desconto em folha de pagamento efetuado por força de lei ou decisão judicial;
 
V - consignação facultativa: desconto autorizado pelo consignado, em folha de pagamento;
 
VI - consignação compulsória representativa: é o desconto em folha de pagamento, de natureza contributiva, devido pelo consignado em razão de filiação às
entidades sindicais ou às associações representativas de classe ou de saúde;
 
VII - consignação facultativa por prazo indeterminado: é o desconto facultativo em folha de pagamento, de natureza contratual, autorizado pelo consignado por
período indeterminado;
 
VIII - consignação facultativa por prazo determinado: é o desconto facultativo em folha de pagamento, de natureza contratual, autorizado pelo consignado por
período determinado;
 
IX - consignação facultativa de longo prazo: é o desconto facultativo em folha de pagamento, de natureza contratual, autorizado pelo consignado por longo prazo;
 
X - sistema digital de consignações: aplicativo que suporta o processo de gestão de margem consignável e a manutenção online de contratos consignados, via
internet;
 
XI - associação representativa de classe: é aquela cuja filiação seja permitida a servidores públicos e/ou magistrados.
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Art. 3º São consideradas consignações compulsórias:
 
I - contribuição previdenciária obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social ou ao Regime Próprio de Previdência;
 
II - contribuição para Previdência Complementar Estadual – PREVES, no que se referir ao valor correspondente à contrapartida patronal;
 
III - imposto de renda retido na fonte;
 
IV - pensão alimentícia judicial;
 
V - descontos autorizados por medida judicial;
 
VI - restituições e indenizações devidas ao erário;
 
VII - contribuição sindical;
 
VIII - outros descontos determinados por lei ou por decisão judicial ou administrativa.
 
Art. 4º Considera-se consignação compulsória representativa a contribuição mensal destinada a entidade sindical ou associação representativa de classe, decorrente
de filiação.
 
Art. 5º São consideradas consignações facultativas por prazo indeterminado:
 
I - pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de dependente que conste dos assentamentos funcionais do consignado;
 
II - plano de saúde de servidor ou magistrado;
 
III - plano de saúde de dependentes;
 
IV - prêmio de seguro;
 
V - plano odontológico;
 
VI - previdência complementar, inclusive a Previdência Complementar Estadual – PREVES, no que exceder a contrapartida patronal;
 
VII - plano de montepio e pecúlio;
 
VIII - capitalização;
 
IX - telefonia;
 
X - poupança.
 
Art. 6º São consideradas consignações facultativas por prazo determinado:
 
I - empréstimo pessoal;
 
II - parcela de consórcio;
 
III - plano de saúde com prazo;
 
IV - farmácia;
 
V - poupança com prazo.
 
Art. 7º É considerada consignação facultativa de longo prazo o financiamento habitacional, concedido único e exclusivamente pelas instituições financeiras
credenciadas para esta finalidade.
 
Parágrafo único. As operações de financiamento habitacional previsto no caput deste artigo poderão ser registradas no Sistema Digital de Consignações por
associação representativa de classe, desde que devidamente credenciada pela instituição financeira operadora de financiamento habitacional e pelo Secretário Geral.
 
Art. 8º O credenciamento para operar com consignação junto ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo será único para cada instituição, independentemente do
número de espécies de consignação pretendidas no pedido a que se refere o art. 12 desta Resolução.
 
§1º Somente será concedido credenciamento nas espécies em que a consignatária estiver autorizada a operar por lei ou por estatuto.
 
§2º No credenciamento de espécies de consignações que necessitem de autorização de órgão regulador e fiscalizador observar-se-á a legislação própria dos órgãos.
 
§3º No credenciamento da espécie contribuição associativa observar-se-ão as disposições estatutárias.
 
Art. 9º A soma das consignações facultativas e compulsórias não poderá ultrapassar 70% (setenta por cento) do vencimento ou subsídio do servidor ou magistrado,
inclusive as vantagens permanentes, entre as quais aquela prevista no art. 65, II, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar federal nº 35/1979).
 
§1º A soma das consignações facultativas por prazo determinado e por prazo indeterminado, previstas nos artigos 5º e 6º desta Resolução, não poderá ultrapassar
35% (trinta e cinco por cento) do vencimento ou subsídio do servidor ou magistrado, inclusive as vantagens permanentes, entre as quais aquela prevista no art. 65,
II, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar federal nº 35/1979), sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para:
 
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito;
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II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.
 
§2º Na hipótese de as somas estabelecidas no caput ou no §1º ultrapassarem os percentuais indicados, será procedida a suspensão de parte ou do total das
consignações, conforme a necessidade, para que o total de valores debitados no mês não exceda o limite.
 
§3º A suspensão referida no §2º será realizada independentemente da data de inclusão da consignação, respeitada a ordem de prioridade estabelecida no art. 10.
 
§4º A suspensão abrangerá sempre o valor integral da consignação.
 
§5º Após a adequação ao limite, prevista no §2º, as consignações suspensas serão retomadas a partir da parcela referente ao mês em que a margem houver sido
recuperada.
 
§6º As consignações facultativas do art. 6º, IV, ficam limitadas ao valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), observando-se, no somatório com as demais
consignações facultativas, o limite do §1º deste artigo.
 
§7º A consignação facultativa da espécie "plano de saúde" será computada para fins de apuração do limite do §1º apenas no que exceder o valor eventualmente
percebido pelo consignado a título de auxílio-saúde.
 
§8º Não será autorizado lançamento de crédito consignado.
 
Art. 10. As consignações terão prioridade de descontos, na seguinte ordem:
 
I - compulsórias;
 
II - facultativas por prazo indeterminado;
 
III - facultativa de longo prazo;
 
IV - facultativas por prazo determinado.
 
§1º Havendo necessidade de aplicar prioridade dentro da classe facultativa por prazo indeterminado, prevalecerá a consignação na ordem crescente dos incisos do art.
5º desta Resolução.
 
§2º Havendo necessidade de aplicar prioridade dentro da classe facultativa por prazo determinado, prevalecerá a consignação contratada há mais tempo.
 
§3º A consignação facultativa de longo prazo, prevista no art. 7º, tem como prazo máximo o limite de 360 (trezentos e sessenta) parcelas mensais.
 
§4º A consignação facultativa por prazo determinado, prevista no art. 6º, tem como prazo máximo o limite de 96 (noventa e seis) parcelas mensais.
 
Art. 11. É de competência do Secretário Geral, por meio de termo de contrato, o credenciamento e descredenciamento de consignatária para operar as consignações
previstas nos artigos 4º, 5º, 6º e 7º, no Poder Judiciário Estadual.
 
Art. 12. O pedido de credenciamento deverá ser dirigido ao Secretário Geral, na forma de requerimento, indicando quais as espécies de consignações pretendidas,
acompanhado dos seguintes documentos:
 
I - prova de inscrição, relativa ao domicílio ou sede do credenciado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do credenciamento, no que
couber:
 
a) no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
 
b) no Cadastro de contribuintes estadual (Inscrição Estadual);
 
c) no Cadastro de contribuintes municipal (Inscrição Municipal).
 
II – cédula de identidade do representante legal da instituição;
 
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
 
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
 
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir;
 
VI - lei, ato constitutivo ou autorizativo, tratando-se de instituição, órgão ou entidade pública, de qualquer esfera de Governo;
 
VII - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, com a Fazenda Estadual e com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da instituição, ou outra equivalente,
na forma da lei:
 
a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (Secretaria da Receita Federal / Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
 
b) Certidão Negativa de Débito (Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ);
 
c) Certidão Negativa de Débitos (Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFA).
 
VIII - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
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IX - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa;
 
X - autorização de funcionamento expedida pelo órgão regulador e fiscalizador, nos casos de espécie que obrigatoriamente necessitem de autorização;
 
XI - declaração de que a empresa não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em quaisquer de suas
atividades (art. 7º, XXXIII, da Constituição);
 
XII - declaração de que a empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública direta e indireta;
 
XIII - declaração de que a empresa não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;
 
XIV - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa
física;
 
XV - outros documentos que a lei exigir.
 
§1º Não poderão ser credenciadas instituições com restrições encontradas a partir de consulta aos seguintes cadastros oficiais:
 
a) Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique Inelegibilidade – CNCIAI (CNJ),

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União),
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis

 
c) Cadastro de Inidôneos do TCU,

http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.htm
 

 
§2º Deve ser apresentada cópia autenticada dos documentos constantes dos incisos II, III, IV, V (quanto ao "ato de registro ou autorização para funcionamento") e X,
e os originais das declarações indicadas nos incisos XI, XII e XIII;
 
§3º Fica o Secretário Geral autorizado a expedir atos exigindo novos documentos, sempre que necessário;
 
§4º Compete à Coordenadoria de Pagamento de Pessoal, no mês de março de cada ano, solicitar e conferir os documentos de credenciamento, exceto para as que já
os apresentaram no ano corrente.
 
§5º As instituições deverão atender às solicitações do §4º no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação das sanções do art. 22 desta Resolução.
 
§6º Recebido pela Coordenadoria de Pagamento de Pessoal o pedido de credenciamento com a documentação prevista neste artigo, cabe ao setor indicar servidores
titular e substituto que atuarão como gestores ou fiscais do contrato que vier a ser celebrado, e encaminhar o processo à Coordenadoria de Compras, Licitação e
Contratos.
 
§7º A Coordenadoria de Compras, Licitação e Contratos deverá, inclusive nas conferências com periodicidade anual previstas no §4º, manifestar-se sobre a habilitação
ou não da instituição interessada, devendo juntar aos autos, no caso da primeira habilitação, minuta preenchida do contrato padrão de credenciamento, aprovado pela
Assessoria Jurídica da Presidência, anexo a esta Resolução, antes de encaminhar à deliberação da Secretaria Geral.
 
§8º Devidamente instruído o processo com as informações decorrentes da Coordenadoria de Pagamento de Pessoal e da Coordenadoria de Compras, Licitação e
Contratos, os autos seguem à Secretaria Geral para conferência e, no caso da primeira habilitação, assinatura das vias do contrato em nome do Poder Judiciário
consignante.
 
§9º Assinado o contrato pelo Secretário Geral, os autos vão à Seção de Controle de Contratos e Convênios (da Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária), para
colheita da assinatura da parte da instituição interessada, antes do envio para a Seção de Contratação (Coordenadoria de Compras, Licitação e Contratos) publicar o
resumo no Diário da Justiça Eletrônico.
 
§10 Publicado no Diário da Justiça Eletrônico o resumo do contrato, os autos serão movimentados para a Secretaria Geral, que irá conferir a indicação de servidores
para a gestão ou fiscalização do contrato, e publicar o referido ato de designação.
 
§11 Publicado o ato a que se refere o parágrafo anterior, o processo é devolvido à Coordenadoria de Pagamento de Pessoal para prestar a informação relativa à
publicação no Portal da Transparência e manter o processo sob sua gestão durante a execução do contrato.
 
Art. 13. A margem consignável prevista no art. 9º desta Resolução será informada por meio do Sistema Digital de Consignações.
 
Art. 14. Ficam autorizadas as averbações em folha de pagamento das consignações provenientes da negociação de contrato, referentes aos empréstimos financeiros
anteriores, quando devidamente autorizado pelo consignado.
 
Art. 15. As consignatárias terão o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para informar ao consignado ou às instituições financeiras, por ele autorizado, o saldo devedor
do respectivo empréstimo, sendo que essa informação obrigatoriamente deverá ser disponibilizada no Sistema Digital de Consignações.
 
§1º O saldo devedor informado pelo detentor do contrato deverá conter todos os dados para sua liquidação pela nova detentora do contrato, agência e conta para
crédito, número da Autorização para Desconto de Empréstimo (ADE) e outras informações que se fizerem necessárias, bem como os valores discriminados para os
próximos 03 (três) dias, com redução proporcional aos juros, conforme regulamentação do Banco Central – BACEN.
 
§2º O pedido do saldo devedor de empréstimos terá de ser registrado no Sistema Digital de Consignações.
 
§3º Quando da liquidação do contrato a informação também deverá ser registrada no Sistema Digital de Consignações.
 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis
http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.htm
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§4º O saldo devedor, quando requerido e não informado no prazo constante no caput deste artigo, autoriza a suspensão temporária do credenciamento para operar
com novas consignações, até que a informação seja prestada.
 
Art. 16. Quando informado o saldo devedor e caso ocorra a negociação do contrato, a instituição compradora terá prazo de 03 (três) dias úteis para depositar, na
conta informada pela instituição vendedora, o valor da respectiva transação.
 
§1º Após a confirmação do valor da respectiva transação, a instituição compradora deverá efetuar o crédito à vendedora, no valor informado por esta.
 
§2º A consignatária que teve o contrato de empréstimo pessoal comprado fica obrigada a efetuar a liquidação do Contrato no Sistema Digital de Consignações, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a partir da data em que ocorreu o registro do pagamento do saldo devedor do contrato, sob pena de desativação temporária
(art. 22, inciso I).
 
§3º O valor e o prazo da operação na instituição proponente não podem ser superiores ao saldo devedor e ao prazo remanescente da operação de crédito objeto da
portabilidade na data da transferência de recursos.
 
Art. 17. O registro das consignações facultativas no Sistema Digital de Consignações somente será permitido após assinatura de documento próprio pelo consignado,
no qual esteja expressa a autorização para desconto em folha de pagamento, o Custo Efetivo Total (CET), o número de parcelas e os valores contratados, ou através
de processo automatizado, via canais da instituição consignatária (como Terminais de autoatendimento, Internet e Mobile).
 
§1º Fica sob a responsabilidade da consignatária, na condição de depositária fiel, a guarda do documento mencionado no caput deste artigo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, após o término do contrato.
 
§2º O documento mencionado no caput deste artigo deve ser apresentado à Coordenadoria de Pagamento de Pessoal, sempre que requisitado, no prazo de até 03
(três) dias úteis, contados a partir da notificação.
 
Art. 18. As consignatárias deverão ressarcir as despesas com processamento da consignação em folha de pagamento.
 
§1º Estão isentos do ressarcimento previsto no caput deste artigo: sindicatos, associação de classe representativa de servidores e/ou magistrados, e cooperativas de
servidores e/ou magistrados.
 
§2º O ressarcimento ao erário mencionado no caput deste artigo corresponderá a 0,15% (quinze centésimos por cento) do valor total do desconto mensal consignado
na folha de pagamento de servidores e magistrados.
 
§3º O valor do ressarcimento mensal previsto no parágrafo anterior será descontado do crédito a repassar às consignatárias pela Coordenadoria de Pagamento de
Pessoal.
 
Art. 19. A consignação em folha de pagamento não implicará corresponsabilidade do Poder Judiciário (consignante) pelos compromissos assumidos pelos consignados
junto às consignatárias.
 
Art. 20. Havendo desconto não autorizado pelo consignado, a consignatária ficará responsável pelo imediato ressarcimento, não podendo exceder a 48 (quarenta e
oito) horas.
 
§1º Não havendo o ressarcimento na forma do caput deste artigo, o valor será retido no momento de repasse dos valores referentes às demais consignações devidas
à consignatária e creditado ao consignado.
 
§2º Decorrido o prazo mencionado no caput deste artigo e não havendo o ressarcimento a consignatária será suspensa.
 
§3º O ressarcimento previsto no caput e no §1º e a suspensão mencionada no §2º deste artigo não isentam a consignatária da aplicação de outras penalidades
previstas nesta Resolução.
 
Art. 21. Fica proibida a cessão, transferência, venda ou aluguel do credenciamento para operar com consignação em folha de pagamento, prevista nesta Resolução.
 
Parágrafo único. A consignatária que transgredir as proibições contidas no caput deste artigo sofrerá a sanção prevista no inciso II do art. 22.
 
Art. 22. O descumprimento de obrigações previstas nesta Resolução ou em instruções expedidas pelos gestores de folhas de pagamento poderá culminar, sem
prejuízo de outras previstas em lei, nas seguintes sanções, aplicadas pelo Secretário Geral:
 
I – desativação temporária;
 
II – descredenciamento.
 
§1º A desativação temporária será aplicada por prazo determinado, não inferior ao período de uma folha de pagamento, e impedirá o processamento de novas
consignações até que seja regularizada a situação que ensejou sua aplicação.
 
§2º A consignatária será descredenciada quando não promover, em até 180 (cento e oitenta) dias, a regularização da situação que ensejou sua desativação
temporária, ou quando houver prestado declaração falsa com finalidade de criar obrigação ou alterado a verdade sobre fato juridicamente relevante.
 
I – o descredenciamento impedirá o processamento de qualquer operação de consignação.
 
II – a consignatária descredenciada ficará impedida de solicitar novo credenciamento e firmar novo contrato com o responsável pela operacionalização das
consignações por um período de:
 
a) um ano, na hipótese de não regularização no prazo de 180 dias (§2º, primeira parte);
 
b) cinco anos, na hipótese de falsidade (§2º, parte final).
 
§3º As penalidades a serem aplicadas em desfavor das consignatárias não afetarão as consignações já contratadas e que estejam de acordo com o que preceitua esta
Resolução, que continuarão a ser descontadas em folha de pagamento até sua integral liquidação.
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Art. 23. As consignatárias ficam obrigadas a promover no Sistema Digital de Consignações os registros e as atualizações do Custo Efetivo Total - CET, calculado
conforme regulamentação do Banco Central do Brasil.
 
§1º A vigência do CET de empréstimos terá efeito a partir do 1º dia útil após a data do registro efetuado no Sistema Digital de Consignações.
 
§2º Em hipótese alguma será permitido registro de contrato de empréstimo com valor de CET superior ao publicado pela consignatária no Sistema Digital de
Consignações.
 
Art. 24. As taxas máximas de juros, nos casos de empréstimos consignados, obedecerão àquelas fixadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para
os servidores da Administração Pública Federal, nos termos do art. 4º, §3º, II, do Decreto Federal nº 8.690/2016.
 
Art. 25. As reclamações referentes ao não cumprimento das normas estabelecidas ou reclamações prestadas por consignados, deverão ser encaminhadas ao
Secretário Geral, por escrito, devidamente fundamentadas, garantindo-se sempre o amplo direito de defesa.
 
Art. 26. A Secretaria Geral editará atos complementares, necessários ao fiel cumprimento desta Resolução.
 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo poderá ser delegado.
 
Art. 27. Ficam os gestores de folha de pagamento autorizados, no âmbito de suas atribuições, a expedir instruções necessárias à execução de procedimentos para
inserção de consignações em folha de pagamento.
 
Art. 28. Ficam revogadas a Resolução TJES nº 23/2018 (Diário da Justiça Eletrônico 28.06.2018), e as demais disposições em contrário.
 
Art. 29. Os casos omissos e as dúvidas que surjam poderão ser levados à consideração da Assessoria Jurídica da Presidência.
 
Art. 30. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, concedendo às áreas responsáveis pelas alterações de procedimentos e sistemas de informática o
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para ajustes.
 
Publique-se.
 
Vitória, 27 de agostode 2018.

 
Des. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA

Presidente
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