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Nesse fim de ano que se aproxima, a 
Diretoria da ACEES agradece a 

colaboração e a confiança depositada com 
votos de Feliz Natal, com muita alegria, 

saúde e paz para todos!

Nesse fim de ano que se aproxima, a 
Diretoria da ACEES agradece a 

colaboração e a confiança depositada com 
votos de Feliz Natal, com muita alegria, 

saúde e paz para todos!



www.acees.com.br

Tesouro em Foco | Dez 2015 3

NESTA EDIÇÃO

15

64
ENTREVISTA
Gustavo Lisboa Cruz
Subsecretário do Tesouro
do Estado do Espírito Santo.

RETROSPECTIVA
2015
Principais fatos envolvendo a 
carreira de Consultor do Tesouro 
Estadual.

FO
TO

: T
N

S
 S

O
FR

ES
/F

LI
C

KR
.C

O
M

E AINDA

70

Tesouro em ritmo 
de festa!

DEZEMBRO DE 2015

E
M

 FO
C

O

Editorial  4
Foi Notícia  6
Clipping  7
Aconteceu Também  67
Aperfeiçoamento Profissional  71
Líquido & Certo  71
Aniversariantes do Mês  72
Humor  72
Últimas Palavras  78

FIXOS

O Paradoxo do FUNDAP.

Finanças Públicas: Governos 
passam...mas a carreira continua!

A Modernização Fazendária como 
Instrumento de Melhoria na 
qualidade de vida do cidadão 
capixaba.

73

74

76

OPINIÃO



www.acees.com.br

Tesouro em Foco | Dez 20154

EDITORIAL

O número um

Enfim, o Tesouro em Foco número um!
Um novo projeto idealizado pela Diretoria da ACEES para você, Consultor do Tesouro Estadual. 
Da capa à última página.
Não custa relembrar: a nossa intenção é a de que essa publicação desperte seu interesse pelo 

conteúdo – direcionado à divulgação do nosso trabalho – que inclui, além das atividades desenvolvidas pela 
ACEES, os demais assuntos que interessam a nossa categoria.
 Pensamos, nesse primeiro momento, em uma diagramação leve, básica, que valorize o assunto abor-
dado. Mas sempre com o propósito específico de ser tão atrativa quanto o conteúdo que você acessará!
 A edição especial de lançamento que você tem em mãos traz, em aproximadamente quarenta pági-
nas, uma retrospectiva dos fatos mais importantes e que tiveram o envolvimento direto da nossa categoria, 
nesse ano de 2015.
 Participação em fóruns, apresentações, trabalhos relevantes desenvolvidos – foi realizado um grande 
esforço de apuração para que tudo estivesse registrado aqui.
 Traz, ainda, uma entrevista com o Subsecretário do Tesouro Estadual, Gustavo Lisboa Cruz, além de 
artigos desenvolvidos pelos Consultores do Tesouro com temas relevantes da nossa área de atuação. 
 E, disso tudo, o mais importante: essa é uma publicação feita a “várias mãos”.
 Não é um informativo da Diretoria da ACEES. É um informativo da carreira de Consultor do Tesouro 
Estadual!
 Sendo assim, nessa e nas próximas edições, sua participação é mais do que fundamental.
 Leia, comente, critique, elogie. Fique à vontade para manifestar sua impressão a cada edição.
 Mas, principalmente, PARTICIPE!
 Envie sua sugestão de matéria, nos fale do trabalho importante que você desenvolve, conte-nos da 
sua última viagem, mande seus artigos. Não deixe de participar!
 O Tesouro Unido que todos queremos começa com a união em prol do objetivo comum de todos nós!
 Aproveite o seu informativo Tesouro em Foco. Feito por você, com o nome que você escolheu!
 Boa leitura!

Fabiano Peixoto da Silveira
Consultor do Tesouro Estadual

Colaborador do Tesouro em Foco
vocefazoinformativo.acees@gmail.com



www.acees.com.br

Tesouro em Foco | Dez 2015 5

FO
TO

: M
A

RC
O

S
 S

A
N

TO
S

/B
A

N
C

O
 D

E 
IM

A
G

EN
S

 U
S

P

www.acees.com.br

PRESIDENTE

PAULO SÉRGIO TORRES DA SILVA

1° SECRETÁRIO

MARIA ELIZABETH COSTA SECCADIO

2° SECRETÁRIO

ELIANE CANAL LEITE DA SILVA

1° TESOUREIRO

ADRIANO FROSSARD RASSELI

EDIÇÃO 

FABIANO PEIXOTO DA SILVEIRA

CONSELHO FISCAL

ANDERSON PEIXOTO JARDIM

JULIERME GOMES TOSTA

MARCOS ANTÔNIO SANTOS FILHO

CONTATO 

diretoria.acees@gmail.com

FACEBOOK

www.facebook.com/tesouroes

WEB

www.acees.com.br

EDITORIAL
RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, 
42, SALA 1306 ED. AMES, CENTRO, 

VITÓRIA-ES. CEP 29010-901

ESTA É UMA PUBLICAÇÃO 
PROTEGIDA POR DIREITOS 

AUTORAIS. PROIBIDA A 
REPRODUÇÃO NO TODO OU 

EM PARTE SEM A EXPRESSA 
AUTORIZAÇÃO DE SEUS 

REALIZADORES.

OS ARTIGOS PUBLICADOS NÃO 
REFLETEM, NECESSARIAMENTE, 
AS OPINIÕES DA DIRETORIA DA 

ACEES, QUE PREZA PELA ABSOLUTA 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO DE SEUS 

ASSOCIADOS.

N° 1 - DEZEMBRO DE 2015 - ANO I

UMA PUBLICAÇÃO BIMESTRAL DA
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FOI NOTÍCIA

Aconteceu em...
Notícias sobre economia e contabilidade publicadas pelos jornais em anos passados, 
sempre no mesmo mês de publicação do informativo.

“Poderá atingir 27 milhões de sacas a 
presente safra cafeeira do Brasil”

Até novembro de 1960, o Brasil tinha produzido 20,4 milhões de sacas de café 
- contrariando as previsões pessimistas que davam conta de um montante, ao 
fim do ano, de 18 milhões de sacas.  O Espírito Santo aparecia em quarto 
lugar na produção nacional de sacas de café naquele ano (1,8 milhão), atrás 
de Paraná (9,8 milhões), São Paulo (6,4 milhões) e Minas Gerais (2,0 milhões).

“Arrecadação do ICM cresce 5,8%, 
descontada inflação”

A arrecadação com o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM) cresceu 5,8% nos primeiros onze meses 
do ano de 1977, quando comparada ao mesmo período, no ano anterior. Os estados cujo montante de recolhi-
mento aumentou foram Rio de Janeiro (3,1%) e São Paulo (2,1%). Apesar de deter o maior volume de ar-
recadação no período, a Região Sudeste do país foi a que apresentou o menor índice de crescimento: 4,1%.

“Bancos Públicos superam os 
privados em lucro e tamanho”

Nesse ano, os bancos públicos federais superaram as instituições privadas em tamanho e lucratividade, 
segundo dados do Banco Central do Brasil. Em parte, pelo bom resultado demonstrado pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - via empréstimos concedidos no ápice da crise financeira - 
além das aquisições realizadas pelo Banco do Brasil. Os ativos das instituições financeiras públicas federais, em 
setembro de 2009, atingiram R$ 1,39 trilhão, contra os R$ 1,34 trilhão das instituições privadas.

Fontes: Jornal do Brasil, Jornal O Globo, Jornal Folha de São Paulo, Ministério da Agricultura.

1960
...Dezembro de

1977
...Dezembro de

2009
...Dezembro de
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No mês de março, foi indicado como represen-
tante da Secretaria da Fazenda para inte-

grar o Núcleo Especial de Gestão dos Projetos 
(NEGEP), o Consultor do Tesouro Estadual 
Marco Antonio Rocha Lima Guilherme. O 
Consultor, que também é titular da Gerência 
de Política Fiscal e da Dívida Pública do Es-
tado (GEPOF), integra o grupo que tem por 
finalidade, entre outras atribuições, coordenar 
e acompanhar a implementação dos projetos 
financiados pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES), 
no âmbito do Programa de Apoio aos Estados 
(PROPAE), tendo, ainda, a responsabilidade 
de centralizar a comunicação com a equipe 
operacional da instituição financeira, gerenciar 
a implantação dos projetos e acompanhar os 
resultados dos investimentos. 

Em fevereiro, os Consultores 
do Tesouro Estadual Pedro de 
Oliveira (coordenador), Marti-

nho de Freitas Salomão e 
Ighor David Dias foram 

designados, através de 
portaria expedida 
pela Secretaria de 
Estado da Fazenda, 
para compor, junta-
mente com técnicos 
da Receita Estadual, 

o Grupo de Trabalho 
de Acompanhamento, 

Análise e Previsão da Re-
ceita Orçamentária.

 O GT/Receita Orçamentária 
tem por finalidade a avaliação mensal da 

receita realizada em comparação com a orçada, para 
subsidiar as estimativas para a elaboração da Progra-
mação Financeira Mensal, bem como das Diretrizes 
Orçamentárias, do Orçamento Anual, das metas fiscais 
do Programa de Ajuste Fiscal e da Programação Fiscal 
de Auditoria. Os trabalhos realizados pelo GT serão sub-
metidos aos Gerentes e aos Subsecretários do Tesouro 
Estadual e da Receita Estadual, que os encaminharão 
para apreciação e homologação do Secretário de Estado 
da Fazenda.

Previsão 

CLIPPING

Em abril, foi instituído um GT para elaboração do 
Termo de Referência para a contratação de suporte 

técnico e manutenção corretiva e evolutiva do Sistema 
Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito 
Santo (SIGEFES). São integrantes do grupo, além de 
técnicos de outras secretarias, os Consultores do Tesouro 
Estadual Adriana Furtado dos Santos (coordenadora), 
Gilmar Hartwig e Walter Luiz da Costa – representando 
as Áreas de Negócio pela SEFAZ. Pela Secretaria de Estado 
de Planejamento (SEP), foram designados os Consultores 
do Tesouro Marcos Antonio dos Santos, Marina Miranda 
Marques e, ainda, Tiago Luiz Freitas Roque. 
 A criação do grupo está vinculada à continuida-
de da boa utilização do sistema, sendo necessária, dessa 
forma, a contratação da manutenção corretiva, adaptativa 
e evolutiva do SIGEFES.

Os Consultores do Tesouro Estadual Ana Maria Jahel 
Antunes e Francisco José Teixeira Garcia deixa-

ram o serviço ativo, neste ano de 2015. A ACEES, assim 
como toda a categoria, só têm a agradecer por todos os 
anos dedicados à consolidação e o fortalecimento da nossa 
carreira! Felicidades nessa nova etapa da vida!

Despedida
APOSENTADORIA

SIGEFES
SISTEMAS

FINANÇAS PÚBLICAS

Projetos
FINANCIAMENTO
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A chapa Tesouro Unido foi eleita, em abril, para o biênio 2015 - 2017. Compareceram à urna 54 associados - 77% 
do total. A cobertura completa do evento você confere na página 22.

Eleições

CLIPPING

A SEFAZ instituiu, em março, a Comissão Perma-
nente de Licitação do Plano de Desenvolvimento 
da Administração Fazendária do Estado do Espírito 

Santo (CPL/PROFAZ), tendo como integrantes 
os Consultores do Tesouro Estadual Luis 

Antonio Rangel (presidente) e Maria 
Elizabeth Pitanga Costa Secca-
dio (suplente).  
 A comissão foi criada com 
a finalidade de realizar os certa-
mes licitatórios nos termos das 
políticas de aquisições estabe-
lecidas pelo Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 
(BID), se limitando a pro-
mover as contratações que 
utilizarão os procedimentos 
específicos da instituição 
com base na lei federal nº 

8.666/1993.

PROFAZ

SEDE DO BID (WASHINGTON/EUA)/WALLY GOBETZ/FLICKR.COM

Em maio, a SEFAZ expediu uma portaria designando 
as Consultoras do Tesouro Estadual Maria Elizabeth 

Pitanga Costa Seccadio e Eliane Canal Leite da Silva 
para integrarem a equipe responsável pela elaboração 
das normas de procedimentos internos da secretaria, de 
acordo com a Norma Padrão estabelecida pela Secretaria 
de Controle e Transparência (SECONT). 
 A norma padrão da SECONT prevê, entre outros 

Procedimentos

objetivos, a configuração básica das normas de procedi-
mentos referentes à estruturação e organização das rotinas 
e do funcionamento dos diversos sistemas administrativos 
e dos respectivos controles internos empregados, cuidando, 
ainda, de constituir o Manual de Rotinas Internas e Pro-
cedimentos de Controle do Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo Estadual.

NORMA PADRÃO

LICITAÇÃO
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CLIPPING

A Secretaria da Fazenda instituiu, em maio, a Co-
missão de Promoção dos Consultores do Tesouro 

Estadual (CPCTE). A comissão possui como objetivo 
principal coordenar e controlar as ações essenciais à 
eficácia do processo de promoção, em conformidade 
com as disposições da Lei Complementar nº 640/2012.
 Foram indicados para compor a CPCTE, como 
titulares, os Consultores do Tesouro Estadual Maria 
Elizabeth Pitanga Costa Seccadio (presidente), Luis 
Antonio Rangel e Pedro de Oliveira. Como suplentes 
foram designados, ainda, os Consultores Marcos An-
tônio Bragatto, Fabiano Peixoto da Silveira e André 
Luiz Fundão Maioli.
 Entre outras atribuições da comissão estão a de 
receber os processos de promoção dos Consultores do 
Tesouro Estadual, devidamente instruídos pelo Grupo 
de Recursos Humanos da SEFAZ e, ainda, julgar os 
recursos apresentados em face do resultado preliminar 
da promoção.

Promoção

No mês de maio, a SEFAZ editou portaria tornando pú-
blica a Carteira de Projetos no âmbito do Plano de De-

senvolvimento da Administração Fazendária (PROFAZ-ES). 
O PROFAZ conta com recursos do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), e se destina à modernização 
da estrutura da SEFAZ.
 A portaria trouxe, ainda, os Facilitadores e os Líderes 
de cada projeto apresentado na carteira, tendo em vista a 
necessidade de se harmonizar os procedimentos internos da 
SEFAZ com as normas de execução, controle e gestão das 
atividades relacionadas ao PROFAZ, tal como estabelecido 
pelo BID.
 Foram designados pela portaria os seguintes Con-
sultores do Tesouro Estadual: para o projeto “Gestão Estra-
tégica Integrada/Planejamento Estratégico”, Luis Antonio 
Rangel (Líder do Projeto), “Administração Tributária e 
Contencioso Fiscal/Hiato Tributário”, Andressa Rodrigues 
Pavão (Facilitador e Líder do Projeto), “Administração Fi-
nanceira e Patrimonial”, Gustavo Lisboa Cruz (Facilitador 
de todos os projetos listados a seguir, com seus respectivos 
líderes), “Inteligência do Gasto”, Marcus Monte Mor 
Rangel, “Uso Adequado das Rendas Petrolíferas”, Ander-
son Peixoto Jardim, “Definição do Modelo de Apuração 
de Custos”, Alan Johanson, “Lei de Responsabilidade 
Fiscal e Instituição Fiscal Independente”, Pedro de Oli-
veira, “SIGEFES - Curso de Pontos de Função”, Adriana 
Furtado dos Santos, “Sistema de Controle da Execução 
Financeira de Operações Externas”, Andressa Rodrigues 
Pavão. Andressa é responsável, ainda, como Facilitador e 
Líder, pelo projeto de “PMR (Relatório de Monitoramento 
do Projeto)”. 

PROFAZ II

O Consultor do Tesou-
ro Estadual Julierme 

Gomes Tosta foi designado 
representante suplente da SE-
FAZ no Conselho Deliberativo 
do Fundo Especial de Reequipamento da Polícia 
Militar (FUNREPOM), em portaria da Secretaria 
de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, 
no mês de maio.
 O fundo, criado em 1995, tem por finalidade 
cobrir custos e prover, em caráter complementar, 
recursos financeiros para dotar a Polícia Militar de 
equipamentos e condições indispensáveis à execução 
de suas atividades institucionais.

FUNREPOM

FOTO: ROMERO MENDONÇA/SECOM-ES

FOTO: KAUFMANN-MERCANTILE.COM COMISSÃO

CARTEIRA DE PROJETOS

CONSELHO
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No mês de julho, os Consultores do Tesouro Estadu-
al Luis Antonio Rangel (titular) e Daniel Corrêa 

(suplente) foram nomeados, mediante portaria, para inte-
grarem a Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD), 
constituída no âmbito da SEFAZ. A CAD possui o objetivo 
de coordenar e controlar as ações essenciais à eficácia 
do processo de avaliação de desempenho individual dos 
servidores públicos efetivos da secretaria.
 Entre as atribuições da CAD estão a de acompa-
nhar e fiscalizar o processo de Avaliação de Desempenho 
Individual, receber os documentos com as informações 
relativas ao desempenho do servidor, proceder à apuração 
dos resultados da avaliação e, ainda, julgar os recursos 
interpostos pelos servidores acerca das avaliações indi-
viduais, realizadas pela chefia imediata do servidor, na 
forma da legislação pertinente.

Em junho, o Consultor do Tesouro 
Estadual e titular da Gerência 

Administrativa e Gestão de Contratos, 
Ricardo Silva Volkers, foi designado 
membro (suplente) da Comissão Ges-
tora de Contratos através de portaria 
expedida pela Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos (SEGER). 
 À comissão cabe validar as 
normas e procedimentos estabelecidos 
pela Secretaria de Recursos Humanos 
por meio da Gerência de Gestão de 
Contratos e Convênios e, ainda, auxi-
liar os órgãos e entidades na execução 
das normas estabelecidas.

Gestão

CLIPPING

Desempenho
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Gastos Públicos
GESTÃO FISCAL

CONTRATOS COMISSÃO

Tendo em vista a necessidade de 
planejar, acompanhar e ava-

liar as ações da Administração 
Estadual no tocante à gestão 
orçamentária, financeira e ad-
ministrativa, foi criado pelo 
Governo do Estado, em ja-
neiro, o Comitê de Controle e 
Redução de Gastos Públicos. Entre 
as atribuições do comitê estão as de 
acompanhar e fiscalizar as ações de 
redução dos gastos públicos, assim 
como a de propor metas específicas 
voltadas para esse fim.
 Em junho, uma resolução 
do Comitê instituiu os Consultores 
do Tesouro Estadual Marcos Antô-
nio Bragatto e Adriano Frossard 

Rasseli como integrantes do Grupo Técnico de 
Controle e Redução dos Gastos Públicos. 
 O GT foi criado para prestar apoio aos 
membros do Comitê no desempenho de suas 
atribuições e tem por finalidade, entre outras, a 
análise prévia dos pedidos de exceção realizados 
pelos órgãos do Estado no que tange às medidas de 
ajuste fiscal implantadas pelo governo, no início desse 
ano.
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A composição do Grupo Técnico de acompanhamento dos procedimentos 
pertinentes à apuração e recolhimento da contribuição devida ao PASEP 

(GT-PASEP) foi alterada, através de portaria da SEFAZ, no mês de julho. 
 Foram nomeados para essa nova composição os Consultores do Tesouro 
Estadual Marcos Antonio Santos Filho (coordenador), Bruno Silva Martins 
Ferreira e Jair Gonçalves Fernandes.
 Entre as atribuições do GT estão a apuração mensal, com base na legis-
lação pertinente, da base de cálculo da contribuição para o PASEP devida pela 
Administração Direta do Estado, o acompanhamento 
dos procedimentos de classificação orçamen-
tária e contábil das receitas e despesas 
referentes à base de cálculo da con-
tribuição e, ainda, a análise 
e orientação relaciona-
da às obrigações 
acessórias peran-
te a Secretaria da 
Receita Federal do 
Brasil.

PASEP

CLIPPING
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No mês de agosto, o Consultor 
do Tesouro Estadual Júlio 

César Moraes Arana foi designa-
do membro suplente do Conselho 
de Transporte Coletivo Intermu-
nicipal (CTI), representando a 
Secretaria da Fazenda. 
 Júlio fará parte do con-
selho responsável pela aprovação 
da criação de linhas de transporte 
coletivo intermunicipal e metro-
politano de passageiros, pelo jul-
gamento de recursos, inclusive 
os decorrentes da aplicação de 
multas, além de opinar sobre a 
prorrogação dos contratos de con-
cessão, a retomada e a transferên-
cia de concessões, declaração de 
inidoneidade de concessionária, 
regularidade da delegação de ex-
ploração de linhas, entre outras 
funções.

Transporte
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RECEITA FEDERAL CONSELHO

PPP

Em agosto, os Consultores do Tesouro Estadual Anderson 
Peixoto Jardim e Alexandre Viana Gebara foram 

indicados, como representantes da SEFAZ, para compor 
um grupo de trabalho cuja finalidade é discutir a viabilidade 
técnico-econômica de uma Parceria Público-Privada (PPP) 
para implementação do Projeto “Certificação On-line de 
Identidade e Segurança em Transações Eletrônicas”. 
 O objetivo desse projeto, em linhas gerais, é a im-
plantação de infraestrutura técnica e operacional necessária 
à prestação de serviços, pelo Departamento de Identificação 
da Polícia Civil do Estado, de certificação de identidade para 
entidades públicas e privadas, bem como de segurança em 
transações eletrônicas – comerciais, financeiras e empresariais.

SEGURANÇA
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CLIPPING

COHAB

Portaria conjunta da Procuradoria Geral do Estado, 
da Secretaria de Recursos Humanos, da Secretaria 

de Controle e Transparência e da Secretaria da Fazenda, 
nomeou o Consultor do Tesouro Estadual Roger Pereira 
Ferreira como integrante de um grupo de trabalho para atu-
ar na finalização do processo de aquisição da carteira imo-
biliária da COHAB-ES pela Empresa Gestora 
de Ativos (EMGEA), 
em outubro. 
 

 A EMGEA é uma empresa pública federal, de na-
tureza não-financeira, vinculada ao Ministério da Fazenda 
que, em 2001, se tornou credora dos créditos originários 
da COHAB-ES.
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No mês de outubro foram designados, 

via decreto, os Consultores do Tesouro 
Estadual Kamila Sousa Bernabé Fedeszen 
(titular) e Gilmar Ritter (substituto) como 
representantes da SEFAZ na Comissão Gestora 
de Convênios, órgão central de gestão que visa 
o fiel cumprimento dos convênios celebrados 
no âmbito do Poder Executivo Estadual.
 Cabe à comissão otimizar a interação 
entre órgãos e entidades no que se refere à 
gestão de convênios e auxiliar os órgãos e 
entidades na execução das normas estabele-
cidas.

Convênios

O Consultor do Tesouro Estadual Martinho de Freitas Salomão 
foi indicado, no mês de outubro, através de portaria do Conselho 

Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos Urbanos de Passageiros 
da Região Metropolitana da Grande Vitória (CGTRAN/GV), para 
compor o Conselho Gestor da entidade na qualidade de membro su-
plente, indicado pela Secretaria da Fazenda.
 O Conselho, criado em 2011, tem por atribuição deliberar sobre 
as políticas e diretrizes dos Serviços de Transportes Públicos Urbanos 
de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória, realizar as 
auditorias econômicas, financeiras e operacionais das operadoras dos 
serviços de transportes, da Câmara de Compensação Tarifária, do Siste-
ma de Bilhetagem Eletrônica e do Monitoramento Eletrônico da Frota 
e, também, das planilhas 
de custo dos serviços de 
Transportes Públicos Ur-
banos de Passageiros da 
Região Metropolitana da 
Grande Vitória.

Transporte II

FOTO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/CETURB-GV

LIQUIDAÇÃO

COMISSÃO

CONSELHO
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CLIPPING

Em outubro, a Fundação de Previdência Com-
plementar do Estado do Espírito Santo (PRE-

VES) divulgou, através de comunicado publicado 
no Diário Oficial do Estado (DIOES), a composição 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal (quadriênio 
novembro de 2015 a novembro de 2019) da enti-
dade. O Consultor do Tesouro Estadual Tiago Luiz 
Freitas Roque é o representante no Conselho Deli-
berativo (na qualidade de suplente) dos Participantes 
e Assistidos do Poder Executivo. Já a Consultora do 
Tesouro Estadual Janaína do Nascimento Valois 
é a representante (titular) dos Patrocinadores, por 
parte do Poder Legislativo.
 A PREVES é a instituição encarregada de 
administrar os planos de previdência complemen-
tar dos servidores estaduais, sendo uma entidade 
fechada de previdência complementar, de natureza 
pública, na forma de fundação de direito privado, 
dotada de autonomia administrativa, financeira e 
gerencial.

PREVES

A Consultora do Tesouro Estadual Mariana Ma-
chado Barreto Fontão foi nomeada integrante 

do Comitê Permanente de Contratações Temporárias 
(CPCT) através de ato de sua presidente, em outubro.
 Compete ao CPCT ratificar ou indeferir 
os requerimentos de contratações temporárias com 
base na legislação pertinente, publicar no Portal da 
Transparência do Estado do Espírito Santo o relatório 
semestral de suas atividades, indicando o número de 
servidores por designação temporária em atividade 
no Estado, organizar o quadro de contratações tem-
porárias do Poder Executivo com discriminação por 
órgão e entidade pública, entre outras atribuições.

Foi instituído, em outubro, um grupo de trabalho para 
elaboração do termo de referência para contratação 

de consultoria visando à elaboração do projeto de Lei de 
Responsabilidade Fiscal Estadual. Foram designados como 
representantes da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) os Con-
sultores do Tesouro Estadual Pedro de Oliveira, André 
Luiz Fundão Maioli, Ellen Botelho Martins, Marcos 
Antonio Santos Filho, Sabrina Belmock Volponi e An-
dressa Rodrigues Pavão (coordenadora). Para representar 
a Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) foi indicada 
a Consultora do Tesouro Estadual Juliani Nunes Campos.
 Compete ao GT, entre outras atribuições, elaborar o 
Termo de Referência para contratação almejada nos termos 
da política de aquisições estabelecida pelo Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), avaliar todas as especifi-
cações técnicas do objeto a ser contratado, promovendo as 
adequações eventualmente necessárias e interagindo com 
a Comissão Permanente de Licitação do Plano de Desen-
volvimento da Administração Fazendária (PROFAZ- ES), 
e, ainda, subsidiar a Comissão Permanente de Licitação do 
PROFAZ quanto aos pedidos de esclarecimentos dos con-
correntes, no que se refere às questões técnicas relacionadas 
ao Termo de Referência.
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Contratações Temporárias
CONTRATOS

CONSELHO GESTÃO FISCAL
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CLIPPING

O presidente do IPAJM designou o 
Consultor do Tesouro Estadual 

Jefferson Vieira Rodrigues presidente 
da Comissão de Elaboração da Tomada 
de Contas do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado do Espírito Santo 
(IPAJM), no mês de novembro. 
 Ao Consultor, que também é o 
Subgerente de Contabilidade e Orçamento 
do Instituto, cabe presidir a comissão que 
possui, entre outros encargos, o de promo-
ver o levantamento completo referente às 
dívidas constantes dos passivos contábeis 
e o levantamento dos inventários físicos 
dos bens móveis, imóveis, intangíveis e 
materiais em almoxarifado, ao final do ano 
corrente, para fins da prestação de contas 
anual.

Prestação de Contas I

Em portaria da SEFAZ foram indicados, 
em novembro, os Consultores do Te-

souro Estadual Angelo Ricardo Milanezi 
(presidente), Eduardo Paulo Virginissi-
mo, Miriam Borges dos Santos, Mar-
cos Antonio Santos Filho e Paulo Sérgio 
Torres da Silva para compor a comissão 
técnica de encerramento do exercício finan-
ceiro corrente da Unidade Gestora 800102 
(Administração Geral a Cargo da SEFAZ). 
 A comissão será responsável pelo 
levantamento completo referente às dívidas 
constantes dos grupos Passivo Circulan-
te e Passivo Não Circulante, tendo como 
data base - para fins da prestação de contas 
anual - o término do exercício financeiro 
de 2015.

Prestação de Contas II

CONTABILIDADE

Em dezembro, foram designados Consultores 
do Tesouro Estadual para integrarem o 

Conselho de Administração do Instituto de 
Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo 
(IASES). Pela Secretaria de Estado da Fazenda 
foram nomeados os Consultores Roberto 
Paula de Freitas Campos (titular) e Ru-
disom Rodrigues de Paula (suplente). 
Foi designado, ain-
da, como membro 
titular, o Consultor 
do Tesouro Luciano 
Caires Ferreira 
representando 
a Secretaria de 
Estado de Eco-
nomia e Planejamento 
(SEP).
 O IASES é uma entidade 
autárquica, com personalidade jurídica 
de direito público interno e autonomia 
administrativa e finan-
ceira, vinculado à Se-
cretaria de Estado da 
Justiça (SEJUS). É o 
órgão responsável por 
fazer a gestão e execu-
ção da política pública de atendimento 
ao adolescente em conflito com a lei 
através dos programas de atendimento 
em Meio Fechado e Meio Aberto. Cabe 
ao instituto, também, a coordenação do 
Sistema Estadual de Atendimento So-
cioeducativo, provendo junto às demais 
instituições do sistema a articulação da 
rede de atendimento para que favoreça 
a inclusão social dos adolescentes em 
conflito com a lei e suas famílias.

IASES
CONSELHO
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Retrospectiva

2015

www.acees.com.br

No ano em que o termo “ajuste 
fiscal” foi a palavra de 
ordem na economia 
nacional, vamos 

relembrar alguns fatos envolvendo 
a carreira de Consultor do 
Tesouro Estadual e sua 
importância como gestora 
das finanças públicas no 
Estado do Espírito 
Santo.
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RETROSPECTIVA

Comando
novo

 m janeiro, o Tesouro Estadual trocou de 
comando. O Consultor do Tesouro Estadual 
Gustavo Lisboa Cruz assumiu a Subsecre-
taria do Tesouro Estadual, nomeado pelo 
Decreto n° 09-S, de janeiro de 2015. 

Gustavo, que é bacharel em Ciências Econômicas pela Uni-
versidade Federal do Espírito Santo (UFES), foi Secretário 
de Finanças do município de Serra, além de Subsecretário 
de Finanças da Prefeitura de Vitória e, ainda, Diretor de 
Finanças da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo (ALES). 
 Gustavo - que sucedeu a Consultora do Tesouro 
Estadual Dineia Silva Barroso, titular da subsecretaria 
desde 2007 - é o entrevistado dessa edição especial de 
lançamento. A entrevista exclusiva você confere na pági-
na 63     

E
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Gustavo Lisboa Cruz 
em apresentação na 
SEGER: substituição 
na pasta do Tesouro 
Estadual.

substituição
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Nacional
referência

RETROSPECTIVA

 IGEFES. Esse foi o tema da visita técnica 
de representantes do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e do Grupo de 
Gestores das Finanças Estaduais (GEFIN) à 
Contabilidade Geral do Estado realizada nos 

dias 6 e 7 do mês de março.
 Como um dos pioneiros na implantação de um 
sistema informatizado de finanças e contabilidade voltado 
ao atendimento das normas internacionais aplicadas ao 
setor público, o Espírito Santo ficou entre os seis estados 
selecionados para a realização de um trabalho de diagnós-
tico dos sistemas integrados de administração financeira, 
como parte do programa de “Cooperação Técnica de Gestão 
Financeira Pública nos Estados Brasileiros (BR-T1285)”, 
financiado pelo BID ao GEFIN.

 “Com a implementação do SIGEFES (sigla do 
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do 
Espírito Santo), o Estado se tornou uma das referências 
nacionais em matéria de convergência às novas normas 
de contabilidade aplicadas ao setor público. O Flexvision 
(extrator de dados do SIGEFES) representa um avanço sem 
precedentes no tocante à geração de relatórios e extração 
de dados contábeis”, afirmou o Consultor do Tesouro 
Estadual e Contador Geral do Estado, Bruno Pires Dias. 
 A implantação do SIGEFES, orçada em R$ 7,4 
milhões, foi viabilizada com recursos provenientes de 
financiamento do BID, por meio do Plano de Desenvol-
vimento da Administração Fazendária, sendo inteiramen-
te realizada pela equipe técnica do Tesouro Estadual  

S



Os Consultores do 
Tesouro Bruno Dias 
(esquerda) e Gilmar 
Hartwig (de costas), 
com técnicos do BID: 
o Estado se tornou 
uma das referências 
nacionais em matéria de 
sistemas de gestão.

referência
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Técnico
reconhecimento

  Tesouro Estadual ampliou significativa-
mente sua participação no Grupo de Gesto-
res das Finanças Estaduais (GEFIN), órgão 
de assessoramento do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (CONFAZ). Para 

atuar como Coordenador Adjunto do Grupo de Contabili-
dade foi eleito o Consultor do Tesouro Estadual e Contador 
Geral do Estado do Espírito Santo, Bruno Pires Dias. Já 
o Consultor do Tesouro Estadual Marco Antonio Rocha 
Lima Guilherme, Gerente de Política Fiscal e da Dívida 
Pública do Estado, assumiu a coordenação do Grupo da 
Dívida Pública. Fechando o grupo, o também Consultor 
do Tesouro Eduardo Reis Araújo, Subgerente de Regu-
laridade Fiscal, foi eleito para a coordenação adjunta do 
Grupo de Regularidade Fiscal. 

 Para o Subsecretário do Tesouro Estadual, Gustavo 
Lisboa Cruz, “a participação dos profissionais da SEFAZ 
indica reconhecimento técnico, demonstrando avanços na 
estratégia de cooperação e de relacionamento institucional 
com outros entes federativos”. 

 A eleição dos novos coordenadores ocorreu na 
43ª Reunião Ordinária do GEFIN, realizada no Rio de 
Janeiro, em março. Neste encontro foram discutidos vários 
temas relevantes da área fiscal, debatidos posteriormente 
no CONFAZ. 

 O GEFIN é um dos principais órgãos de assesso-
ramento do Conselho Nacional de Política Fazendária 
(CONFAZ), sendo responsável pelo acompanhamento das 
questões fiscais e financeiras de ordem nacional, com 
impacto nas finanças dos estados federados  

O

RETROSPECTIVA
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Rio de Janeiro, sede da 43ª 
Reunião Ordinária do GEFIN: 
avanços na estratégia de 
cooperação com outros entes 
federativos.

reconhecimento
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Unido
tesouro

RETROSPECTIVA

  escritor Fernando Sabino dizia que a 
democracia dava oportunidade a todos 
de largarem do mesmo ponto de partida. 
Quanto ao ponto de chegada, segundo o 
cronista, dependia de cada um. 

Com ampla votação da categoria, a Chapa Tesouro Unido 
sagrou-se vencedora do escrutínio realizado no sugestivo 
dia de primeiro de abril, com 52 votos válidos. Houve, 
ainda, um voto em branco e um nulo. Com esses números, 
a chapa foi eleita para a gestão 2015 – 2017.
 O resultado do pleito foi conhecido no mesmo dia, 
após o horário estabelecido pela Comissão Eleitoral como 
o do término da votação. Dada a concentração da maioria 
dos Consultores na sede da SEFAZ, uma única urna foi 
disponibilizada para esse fim. O que não impediu que os 
servidores lotados na Secretaria de Estado de Planejamento 
(SEP) comparecessem à escolha.

 Estavam aptos a votar 70 associados. Compare-
ceram ao pleito 54 Consultores, o que correspondeu a um 
percentual de 23% de abstenções. 
 A Comissão Eleitoral foi formada pelos Consul-
tores do Tesouro Daniel Corrêa, Gustavo Alves Tófoli e 
Mariana Machado Barreto Fontão. Entre as atribuições 
da comissão estavam as de orientar as chapas sobre os 
procedimentos para a participação nas eleições e, ainda, 
fazer o registro das chapas concorrentes. 

Posse

 A posse foi realizada no dia oito, no mesmo mês. 
Diversos Consultores do Tesouro Estadual compareceram 
ao evento.
 A ex-presidente, a Consultora do Tesouro An-
dressa Rodrigues Pavão, agradeceu o apoio recebido nos 

O
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O presidente eleito, o 
Consultor do Tesouro 
Rudisom Rodrigues: 
eleição com ampla 
participação dos 
associados.

democracia
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últimos dois anos, ressaltando as dificuldades que a nova 
gestão certamente encontraria na condução dos interesses 
da categoria. Aproveitou, ainda, para desejar boa sorte à 
nova Diretoria.
 Fez uso da palavra, também, o ex-vice presidente, 
o Consultor do Tesouro Estadual André Luiz Fundão 
Maioli, que elogiou a expressiva votação obtida pela chapa 
vencedora – a maior entre as três últimas eleições, indivi-
dualmente –  o que corroborou a confiança que a categoria 
deposita nessa nova composição. 
  O Presidente eleito, o Consultor do Tesouro Ru-
disom Rodrigues de Paula, enfatizou o compromisso 
de realizar uma gestão pautada pela transparência e pela 
busca do crescimento da carreira. Frisou que essa é uma 
empreitada conjunta, onde ele e toda a nova diretoria con-
tavam com o apoio dos ex-presidentes (Andressa e Roger) 
assim como - e principalmente – de toda a categoria. 
 A 1ª Secretária eleita, a Consultora do Tesouro 
Maria Elizabeth Pitanga Costa Seccadio (Beth), também 
fez uso da palavra. Relembrou a importância da categoria 

de Consultor do Tesouro Estadual para a Secretaria da Fa-
zenda e, principalmente, para o Estado do Espírito Santo, 
juntamente com a dos Auditores Fiscais. Conclamou, ainda, 
os presentes “a sempre reavivarem o ‘espírito’ corporativo 
da carreira, como forma de valorizar as ações realizadas 
no âmbito do trabalho de cada um, diariamente”.
 Por fim, a nova Diretoria da ACEES posou para 
a tradicional fotografia.
 Em junho, por motivos pessoais, renunciaram aos 
cargos para os quais foram eleitos o presidente, Rudisom, 
assumindo a presidência seu vice, o Consultor do Tesou-
ro Estadual Paulo Sérgio Torres da Silva, e ainda, a 1° 
Tesoureira, a Consultora do Tesouro Estadual Kamila 
Sousa Bernabe Fedeszen. Em seu lugar, assumiu o 2° 
Tesoureiro, o Consultor Adriano Frossard Rasseli 

Os Consultores do Tesouro 
Estadual eleitos para a 
direção da ACEES, na 

cerimônia de posse.
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O presidente da ACEES, 
Paulo Sérgio Torres 
(à esquerda, ao lado 
do Presidente do 
CORECON/ES Eduardo 
Araújo): compromisso 
com a valorização da 
categoria.

presidência
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Debate
economia em

  m abril aconteceu o seminário “Economia 
em Debate”, evento realizado pelo Conse-
lho Regional de Economia (CORECON-
-ES), com o apoio da ACEES. Conforme 
destacou o Consultor do Tesouro Estadual 

e Presidente do CORECON, Eduardo Reis Araújo, o 
encontro foi de grande importância para o debate sobre 
o cenário econômico nacional e estadual, especialmente 
em um ano marcado por uma forte recessão econômica: 
“Temos apostado em parcerias institucionais para pro-
moção desses encontros com o objetivo de atualização 
de conhecimentos”, frisou Araújo.
 O debate sobre o cenário nacional foi conduzido 
pelo escritor, consultor e especialista do Instituto Mille-
nium, Vitor Wilher. Já o Secretário de Estado de Planeja-
mento, Regis Mattos Teixeira, traçou um panorama da 
situação financeira atual do Estado do Espírito Santo, além 
de ressaltar as melhorias que estão sendo implantadas na 
gestão fiscal do Governo Estadual  

E
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O palestrante do 
Instituto Millenium, 
Vitor Wilher: debate 
sobre o cenário 
econômico atual.

debate

Tesouro em Foco | Dez 2015 27

www.acees.com.br



www.acees.com.br

Tesouro em Foco | Dez 201528

Oportunidade
uma boa

  o mês de abril foi lançado, pelo Tesouro 
Estadual, um Guia de Oportunidades 
para que secretarias e instituições públi-
cas estaduais possam detectar a oferta 
de convênios do Governo Federal para 

estados e municípios. 
 Da captação do recurso até a execução do proje-
to – todo o procedimento contará com suporte realizado 
pelos Consultores do Tesouro Estadual. Dessa forma, o 
guia facilitará a captação de recursos voluntários dispo-
nibilizados pela União para a realização de projetos de 
investimento e de custeio do Estado.
 De modo geral, a captação dos recursos de trans-
ferências voluntárias segue uma ordenação que pode ser 
dividida em cinco fases: cadastramento, seleção do progra-
ma, confecção do Plano de Trabalho, inclusão da proposta 
no SICONV (Sistema de Gestão de Convênios do Governo 
Federal) e acompanhamento. 
 Em sua primeira edição, o guia apresentou os pro-
gramas disponibilizados pelo Governo Federal por áreas 

de aplicação, o que possibilitou aos gestores estaduais uma 
forma prática de seleção e direcionamento dos projetos. 
As oportunidades disponibilizadas foram nas áreas de 
agricultura, educação, saúde, esporte, turismo e governo.
 Segundo o Subsecretário do Tesouro Estadual, 
Gustavo Lisboa Cruz, “com essa nova ferramenta de 
informação é possível fortalecer ainda mais as ações do 
Tesouro em prover recursos de outras fontes para execução 
dos programas de governo e até mesmo incentivar a es-
truturação de novos projetos das secretarias e instituições 
públicas estaduais”. 
 O Guia de Oportunidades do Tesouro Estadual 
está disponível no site da SEFAZ/ES (www.sefaz.es.gov.
br), onde a publicação é feita bimestralmente, acompa-
nhada de outras medidas de suporte à captação de recursos 
voluntários como treinamentos no SICONV, auxílio na 
elaboração e estruturação dos projetos, interlocução entre 
os órgãos estaduais e a União, além do acompanhamento 
para a execução dos projetos  

N
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Produção de café:
a agricultura está 
entre as oportunidades 
disponibilizadas no guia 
lançado em abril.

oportunidade
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Treinamento
padronização e

m abril, o Tesouro Estadual apresentou a Parte 
I do Manual de Contabilização da Folha de 
Pagamento do Sistema Integrado de Finan-
ças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES). 
A Parte II do Manual, que será incluída no 

próximo treinamento, contemplará orientações relaciona-
das à contabilização das contribuições previdenciárias. A 
apresentação se consistiu principalmente de um treinamento 
para aproximadamente sessenta servidores, representando 
quarenta e três órgãos e entidades estaduais – 40% das 
Unidades Gestoras do Poder Executivo Estadual. 
 O evento obteve o acompanhamento técnico 
dos Consultores do Tesouro Estadual Luciano Zucoloto 
Xavier, Jefferson Vieira Rodrigues e Jair Gonçalves 
Fernandes, da Subgerência de Normas e Procedimentos 

Contábeis (SUNOP) da Gerência de Contabilidade Geral 
do Estado (GECOG). 
 Segundo o Consultor do Tesouro Estadual e Sub-
gerente de Normas e Procedimentos Contábeis, Eurico 
Roger dos Santos Lima, “a apresentação do Manual deu 
início ao processo de treinamento de contabilização da 
folha de pagamento, que utiliza o Sistema Integrado de 
Administração e Recursos Humanos do Espírito Santo 
(SIARHES), com o objetivo de padronizar as rotinas de 
contabilização da folha de pagamento no SIGEFES, ten-
do em vista a complexidade do assunto, além dos trabalhos 
realizados pela GECOG junto ao SIARHES/SEGER, com 
o objetivo da elaboração de relatórios que auxiliem nos 
registros da Folha de Pagamento”  

E
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Coordenação
sob nova

  o mês de maio, a Consultora do Tesouro 
Estadual Andressa Rodrigues Pavão foi 
designada como a nova Coordenadora 
Geral da Unidade de Coordenação do 
Plano de Desenvolvimento da Adminis-

tração Fazendária (UCP/PROFAZ). 
 Andressa - que substituiu o também Consultor 
do Tesouro Francisco José Teixeira Garcia, que deixou 
o serviço ativo em 2015 – é economista, formada pela 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com 
mestrado e doutorado em Economia Aplicada pela Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade 

de São Paulo (ESALQ/USP).
 Entre outras atribuições, compete ao Coordenador 
Geral da UCP coordenar, supervisionar, monitorar e ava-
liar permanentemente as ações do Plano de Desenvolvi-
mento da Administração Fazendária, representar o Estado 
do Espírito Santo junto ao organismo financiador, junto 
aos órgãos de controle interno e externo e junto às audi-
torias do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
e das empresas contratadas e, ainda, assinar e encaminhar 
as prestações de contas dos projetos financiados e solici-
tar a liberação de recursos do financiamento junto ao órgão 
de fomento  

N
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Finanças
sobre

Consultor do Tesouro Estadual Daniel 
Corrêa foi nomeado como o novo Gerente 
Geral de Finanças do Estado do Espírito 
Santo através do decreto nº 933-S, também 
no mês de maio. 

Daniel - que substituiu o Consultor do Tesouro Ricardo 
Silva Volkers – é Consultor do Tesouro Estadual des-
de 2009 e foi Subgerente de Programação Financeira na 
mesma Gerência Geral de Finanças do Estado (GEFIN) 
e, ainda, Subgerente de Política Fiscal da Gerência de 
Política Fiscal e da Dívida Pública (GEPOF). É formado 

em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES) e Mestre em Economia pela mesma instituição.
 Entre as atribuições precípuas da GEFIN estão a 
de planejar, orientar, controlar e executar as atividades 
relativas à administração financeira do Estado, gerenciar 
a Conta Única do Tesouro Estadual, promover e acompa-
nhar os repasses duodecimais para os demais Poderes e, 
ainda, propor ações voltadas à racionalização dos gastos 
públicos e ao melhor aproveitamento dos recursos finan-
ceiros dos órgãos e entidades do Poder Executivo, além 
de outras ações correlatas  

O
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Daniel Corrêa, novo 
Gerente da GEFIN: 
responsável pela 
coordenação das 
atividades relativas 
à administração 
financeira do Estado.
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Administração
experiência na

inda no mês de maio, o Consultor do Te-
souro Estadual Ricardo Silva Volkers foi 
designado, através do decreto n° 937-S, 
como o novo titular da Gerência Adminis-
trativa e Gestão de Contratos (GERAC), 

da Subsecretaria de Estado para Assuntos Administrativos 
(SUBSAD) da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito 
Santo (SEFAZ).
 Ricardo, que é Consultor do Tesouro desde 1989, 
é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES) e bacharel em Direito 
pela Universidade de Vila Velha (UVV). Possui, ainda, 
especialização em Administração Pública pela UFES e 
em Gestão Fazendária pela UVV. Entre os diversos cargos 

exercidos na SEFAZ, podem ser destacados o de Coor-
denador Administrativo e Financeiro (de 1989 a 1992), 
o de Subcoordenador do Tesouro (de 1995 a 1996), o de 
Coordenador Administrativo e Financeiro (de 2000 a 2002) 
e, ainda, o cargo de Gerente Geral de Finanças do Estado 
(de 2009 a 2015). 
 A GERAC é a gerência responsável pelo contro-
le e o monitoramento dos procedimentos de contratação 
de bens e serviços e pela gestão dos contratos, dos con-
vênios, dos termos de acordo e de outros tipos de ajustes 
firmados pela SEFAZ. É a gerência encarregada, também, 
pela gestão das atividades de planejamento e orçamento 
da secretaria, além de outras atividades correlatas  
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 Consultor do Tesouro Estadual Luis Anto-
nio Rangel foi designado, através do de-
creto nº 957-S publicado no mês de junho, 
para responder pelo cargo de Subsecretário 
de Estado para Assuntos Administrativos 

(SUBSAD) da Secretaria de Estado da Fazenda.
 Luis é Consultor do Tesouro Estadual desde 2010. 
Possui graduação superior em Ciências Contábeis pela 
Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina (FACEC) 
e, ainda, especialização em Gestão Pública e Contábil pelo 
Instituto Superior de Educação de Afonso Cláudio e em 
Gestão de Pessoas pela Faculdade de Educação da Serra. 
É, também, mestrando em Administração pela FUCAPE 
Business School. É servidor de carreira da secretaria des-
de 2002, onde ocupou os cargos de Supervisor de Área 

Fazendária (2007 a 2010), Chefe do Grupo de Recursos 
Humanos (2012 a 2013) e, ainda, Gerente de Desenvol-
vimento Fazendário (2013 a 2015).
 A SUBSAD, criada em 2003, tem como jurisdição 
administrativa a prestação de serviços de apoio técnico-
-administrativo-financeiro no seu âmbito de atuação, a 
administração interna da SEFAZ, com o planejamento e 
gerenciamento das atividades relativas aos serviços-meio 
de administração geral, recursos humanos, finanças, pla-
nejamento, orçamento e infraestrutura, o controle e mo-
nitoramento dos contratos de prestação de serviços à se-
cretaria, a substituição do Secretário de Estado da 
Fazenda nos seus impedimentos nos assuntos de sua área 
de competência, além do desempenho de outras tarefas 
compatíveis com suas atribuições  

O

Competência
apoio técnico e

RETROSPECTIVA



www.acees.com.br

Luis Rangel, Subsecretário 
interino para Assuntos 
Administrativos: apoio 
técnico às necessidades da 
SEFAZ.

administração

FO
TO

: C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 A
C

EE
S

Tesouro em Foco | Dez 2015 39



www.acees.com.br

Tesouro em Foco | Dez 201540

Estadual
responsabilidade

 eguindo uma tendência nacional de aumento 
no controle dos gastos públicos, os estados 
brasileiros têm empreendido esforços no 
sentido de se criar mecanismos de reforço 
às legislações nacionais que regem o tema, 

sendo a principal delas a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), em vigor há quinze anos. 
 Foi com o intuito de conhecer essas iniciativas que 
Consultores do Tesouro Estadual participaram da reunião 
de trabalho realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda 
do Espírito Santo (SEFAZ) e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), em agosto, para discutir possíveis 
aperfeiçoamentos da LRF. 
 O encontro contou com a presença de técnicos 
do BID, de gestores fazendários de Goiás, do Piauí e do 
Rio de Janeiro, além do Ministro Substituto do Tribunal 

de Contas da União (TCU), Weder de Oliveira.
 Segundo a Secretária da Fazenda do Estado do 
Espírito Santo, Ana Paula Vescovi, o objetivo do encon-
tro era discutir experiências, trocar informações e buscar 
elementos para a construção das leis estaduais, além do 
fortalecimento das instituições fiscais independentes, no 
Brasil. Ainda, segundo a secretária, os estados têm interesse 
em adotar regras que levem em conta as especificidades de 
cada ente federativo, sendo necessário, ainda, “considerar 
que a economia é atrelada à produção de petróleo, muito 
volátil”.
 Marcaram presença no evento os Consultores do 
Tesouro Estadual Gustavo Lisboa Cruz, Subsecretário 
do Tesouro Estadual, e Luis Antonio Rangel, que respon-
de pela Subsecretaria de Estado para Assuntos Adminis-
trativos, além de outros técnicos do Tesouro Estadual  
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Dinheiro no cofre: 
Estados têm 
buscado aumentar 
o controle com os 
gastos públicos.

poupança

FO
TO

: W
W

W
.F

LI
C

KR
.C

O
M

/J
A

C
O

B 
ED

W
A

RD

Tesouro em Foco | Dez 2015 41



www.acees.com.br

Tesouro em Foco | Dez 201542

Previdência
contabilidade e

inda em agosto, o Consultor do Tesouro 
Estadual Jefferson Vieira Rodrigues foi 
nomeado para exercer o cargo de Subge-
rente de Contabilidade e Orçamento do 
Instituto de Previdência dos Servidores 

do Estado do Espírito Santo (IPAJM), através da portaria 
n° 133-S expedida pelo presidente do órgão.
 Jefferson é Consultor do Tesouro desde 2010. É 
graduado em Contabilidade pela Faculdade de Ciências 
Contábeis e Administrativas de Cachoeiro de Itapemirim 
(FACCACI) e possui especialização em Gestão de Negó-
cios pela Faculdade Cândido Mendes (UCAM-RJ). Foi, 

ainda, Técnico Bancário no Banco de Desenvolvimento 
do Estado do Espírito Santo (BANDES), de 2006 a 2010. 
Na SEFAZ, ocupou o cargo de Subgerente de Gestão do 
Sistema de Finanças Públicas (SUSIF), da Gerência de 
Contabilidade Geral do Estado, em 2013. 
 À Subgerência de Contabilidade e Orçamento 
compete a elaboração, a execução e o acompanhamento 
do orçamento anual do instituto, o registro contábil das 
despesas do órgão, de acordo com as normas e a legislação 
vigentes, a manutenção dos sistemas de informações con-
tábeis e orçamentárias, além do desenvolvimento de outras 
atividades  
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Gestores
encontro de

RETROSPECTIVA

m setembro, temas muito discutidos na 
atualidade – dívida pública, qualidade do 
gasto, regularidade fiscal, contabilidade 
pública, entre outros – foram debatidos 
pelos gestores públicos na 45ª Reunião 

Ordinária do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais 
(GEFIN), realizada na Secretaria de Estado da Fazenda 
do Espírito Santo (SEFAZ/ES).

 Participaram do evento, além de outros represen-
tantes do Tesouro do Estado, os Consultores do Tesouro 
Estadual Marco Antonio Rocha Lima Guilherme, Ge-
rente de Política Fiscal e da Dívida Pública do Estado e 
coordenador do Grupo da Dívida Pública do GEFIN, e 
Bruno Pires Dias, Contador Geral do Estado do Espírito 
Santo e coordenador-adjunto do Grupo de Contabilida-
de, também do GEFIN. Participaram, ainda, técnicos de 

24 estados brasileiros, além de representantes do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Banco In-
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
da Comissão Andina de Fomento (CAF) e da Fundação 
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras 
(FIPECAFI). 

 A abertura do encontro foi realizada pela Secre-
tária da SEFAZ, Ana Paula Vescovi: “As reuniões do GE-
FIN são muito importantes, pois tratam de assuntos que 
serão debatidos no âmbito do CONFAZ (Conselho Na-
cional de Política Fazendária, órgão responsável pelo 
acompanhamento das questões fiscais e financeiras de 
ordem nacional) onde seu principal objetivo é discutir 
ações para modernizar e aperfeiçoar a gestão das finan-
ças públicas estaduais”, destacou a Secretária  

E



O Consultor do Tesouro 
Estadual Marco Antonio 
Guilherme (à direita), 
ao lado da Secretária 
da Fazenda do Estado 
do Espírito Santo, 
Ana Paula Vescovi: 
importantes temas 
debatidos no encontro 
realizado em Vitória 
(ES).
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Especial
uma data muito

dia 10 de março foi a data escolhida para 
se comemorar o Dia Estadual do Con-
sultor do Tesouro Estadual, conforme 
prevê o projeto de lei n° 380 protocolado 
na Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo (ALES) no mês de setembro.
 Conforme o texto com a justificativa do projeto 
apresentado pelo Deputado Dary Pagung, autor da pro-
posta, “este Projeto de Lei tem como premissa o reconhe-
cimento dos esforços que vem sendo despendidos pela 
carreira no sentido de intensificar a gestão dos recursos 
financeiros do Estado, cumprindo papel determinante na 
condução do equilíbrio da economia capixaba (...)”.
 Ainda, nas palavras do excelentíssimo parlamen-
tar, “A carreira do Tesouro Estadual, a quem está afeta a 
responsabilidade pelas diretrizes da política financeira, 
bem como a instrumentalização da tomada de decisões 

capazes de garantir e manter a sustentabilidade  e o equi-
líbrio das finanças públicas do Estado do Espírito Santo, 
exerce um papel fundamentalmente importante junto à 
sociedade, pois o Estado, para cumprir as suas funções 
de promover o bem estar da sociedade, precisa desse re-
curso intelectual para prover e gerir as finanças públicas, 
com transparência e efetividade, de forma a viabilizar 
o desenvolvimento econômico e social do Estado, com 
sustentabilidade fiscal.”
 Foi escolhido o dia 10 de março por se tratar da 
data de criação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 
órgão central do Sistema de Administração Financeira 
Federal e de Contabilidade Federal, cuja instituição repre-
sentou um marco para o fortalecimento das finanças pú-
blicas do país, consolidando a modernização e a sistema-
tização da gestão responsável dos recursos públicos 
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Deputado Dary Pagung, 
autor do projeto de lei 
do Dia do Consultor do 
Tesouro Estadual: carreira 
estratégica e essencial ao 
funcionamento do Estado.
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Técnicas
discussões

RETROSPECTIVA

m outubro, os Consultores do Tesouro Es-
tadual Bruno Pires Dias, Contador Geral 
do Estado do Espírito Santo, e Henrique 
Simberg Valinhos, da Subgerência de In-
formações Fiscais e Contabilidade de Custo 

(SUFIC) participaram da 20ª Reunião do Grupo Técnico 
de Padronização de Procedimentos Contábeis (GTCON) 
e da 20ª Reunião do Grupo Técnico de Padronização de 
Relatórios e Demonstrativos Fiscais (GTREL), respecti-
vamente.
 Os grupos possuem caráter técnico e consultivo. 
O GTCON é responsável pela análise e pela elaboração 
de diagnósticos e estudos visando à padronização mínima 
de conceitos e práticas contábeis, plano de contas e clas-
sificação orçamentária de receitas e despesas públicas no 

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
O GTREL, por sua vez, prima, no desenvolvimento dos 
seus trabalhos, pelo diálogo permanente entre as diferentes 
instituições envolvidas, sempre com o intuito de reduzir 
as divergências e as duplicidades no que se referem à 
transparência da gestão fiscal, à racionalização dos custos 
nos Entes da Federação e ao controle social dessas infor-
mações. 
 Além das discussões no âmbito de cada grupo, 
temas importantes foram levantados nesses encontros. 
Como exemplos podem ser citados a utilização dos depó-
sitos judiciais para fazer face às despesas orçamentárias 
e, também, a necessidade de padronização da forma de 
registro contábil dos programas de devolução de créditos 
fiscais  
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Grupos de
Trabalho

resultado das ações dos

ambém em outubro foram entregues, pela 
Diretoria da ACEES, ao Subsecretário do 
Tesouro Estadual Gustavo Lisboa Cruz, 
os resultados dos trabalhos das comissões 
constituídas, no mês de junho, com a finali-

dade específica de apresentar propostas que aperfeiçoassem 
os critérios de Meritocracia, Progressão de Escolaridade 
e Horário de Trabalho, relativos à carreira de Consultor 
do Tesouro Estadual.
 As comissões foram constituídas, voluntariamente, 
pelos Consultores do Tesouro André Luiz Fundão Maioli, 
Jefferson Vieira Rodrigues, Denilson Borja Ferreira 
(Meritocracia), Julierme Gomes Tosta, Maria Elizabeth 

Pitanga Costa Seccadio, Luciano Zucoloto Xavier 
(Progressão de Escolaridade), Marcos Antonio Santos 
Filho, Kamila Souza Bernabé Fedeszen, Gilmar Ritter 
e Jefferson Vieira Rodrigues (Horário de Trabalho).
 O subsecretário se mostrou sensível às propostas 
apresentadas, ressaltando, de imediato, que algumas das 
soluções envolviam aspectos que ultrapassavam a esfera 
de atuação do Tesouro Estadual, o que demandaria uma 
análise mais detalhada das proposições. Decidiu, median-
te a complexidade de alguns itens, reunir-se com seu cor-
po técnico de forma a realizar uma completa avaliação, 
deixando o desfecho da reunião dependente de uma futu-
ra convocação dos membros da Diretoria  
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O Consultor e 
Subsecretário do 
Tesouro Estadual, 
Gustavo Lisboa Cruz 
(à esquerda) e o 
Presidente da ACEES, 
Paulo Sérgio Torres: 
análise das demandas 
da categoria.
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Fiscal
política

 decreto nº 1876-S nomeou o Consultor do 
Tesouro Estadual Ighor David Dias para 
o cargo de Subgerente de Política Fiscal 
(SUPFI), no mês de outubro.   
Ighor, que é bacharel em Ciências Econô-

micas pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 
e Consultor do Tesouro desde 2011, já atuou no Banco do 
Estado do Espírito Santo (BANESTES) e, posteriormen-
te, na Secretaria de Estado de Economia e Planejamento 
(SEP), já como Consultor.
 Segundo Ighor “a assunção dessa Subgerência é 
um grande desafio profissional, tendo em vista a impor-

tância da regularidade da política fiscal para a sustenta-
bilidade de longo prazo do Estado”, destacou.
 A Subgerência de Política Fiscal possui como 
atribuições supervisionar e acompanhar o Programa de 
Reestruturação e Ajuste Fiscal do Espírito Santo (PAF), 
elaborar os indicadores fiscais para o acompanhamento e 
a avaliação das Metas Fiscais integrantes da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) e do PAF, elaborar a apresen-
tação das Audiências Públicas quadrimestrais exigidas 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), elaborar pro-
jeções fiscais de médio e longo prazo, dentre outras ativi-
dades  
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novo titular da SUPFI: 
desafio profissional 
ante a política fiscal do 
Estado.
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Regularidade
legislação e

egularidade Fiscal foi o tema do VIII Fó-
rum Interestadual de Regularidade Fiscal, 
promovido pelo Grupo de Gestores das 
Finanças Estaduais (GEFIN) em parceria 
com a Controladoria Geral do Estado do 

Paraná (CGE-PR), no mês de novembro.
 O Consultor do Tesouro Estadual Eduardo Reis 
Araújo, Subgerente de Regularidade Fiscal do Estado do 
Espírito Santo, participou do evento que contou, ainda, com 
representantes da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 
da Receita Federal do Brasil (RFB), da Procuradoria Ge-
ral da Fazenda Nacional (PGFN), do Serviço Federal de 
Processamento de Dados (SERPRO) e de dezoito estados 
da Federação.

 Segundo o Controlador-Geral do Paraná, Carlos 
Eduardo de Moura, “a questão das contas públicas é muito 
importante e deve ser discutida periodicamente, pois reflete 
diretamente no dia a dia do cidadão e na maneira como 
os serviços públicos são prestados. Com a troca de ideias, 
buscamos uma padronização entre os estados na área da 
regularidade e na emissão de certidões”, destacou.
 Em setembro, portaria conjunta da RFB e da PGFN 
ampliou a abrangência do Serviço Auxiliar de Informações 
para Transferências Voluntárias (CAUC), permitindo a 
inclusão em seus registros de órgãos do Poder Legislativo 
e do Poder Judiciário – até então, apenas o Poder Execu-
tivo era inscrito no sistema  
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Eduardo Araújo (à 
direita), Subgerente de 
Regularidade Fiscal do 
Estado do Espírito Santo, 
ao lado do Controlador 
Geral do Estado do 
Paraná, Carlos Eduardo 
de Moura: troca de 
experiências entre os 
estados para se adequarem 
às legislações da área.
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Apresentações
rodada de 

 Consultor do Tesouro Estadual Martinho 
de Freitas Salomão, titular da Subgerên-
cia de Programação e Execução Financeira 
(SUPEF), foi um dos palestrantes da Ro-
dada de Secretários Estaduais de Fazenda, 

evento realizado em novembro pelo Fórum Fiscal dos 
Estados Brasileiros (FFEB), com apoio da Escola de Ad-
ministração Fazendária (ESAF). Com o tema “Previsão de 
Receitas Estaduais”, o Consultor do Tesouro demonstrou 
o impacto dos ciclos econômicos sobre as previsões de 
arrecadação do ICMS nos estados brasileiros.
 Participaram do evento - realizado em Brasília 
(DF) - secretários da Fazenda de todo o país, além de se-

cretários executivos do Governo Federal e representantes 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que 
discutiram, entre outros assuntos, o processo de ajuste fis-
cal realizado pela União, Estados e Municípios. Contou o 
evento com a participação, ainda, do Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, que realizou uma 
apresentação sobre Depósitos Judiciais e Precatórios.
 A Rodada de Secretários Estaduais é realizada 
desde 2004. Surgiu da necessidade de se promover uma 
atuação dos Estados na reflexão sobre matérias de natu-
reza fiscal, tributária, previdenciária e contábil, com o 
intuito de contribuir para formulação de políticas públicas. 
Desde 2010, é realizada sob coordenação da ESAF  

O

RETROSPECTIVA



Apresentação do 
Consultor do Tesouro 
Estadual Martinho de 
Freitas Salomão na 
Rodada de Secretários 
Estaduais: discussão 
de temas de interesse 
nacional.
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Deliberativo
tesouro

inda no mês de novembro, aconteceu a 
posse dos novos membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal na sede da Fundação 
de Previdência Complementar do Estado 
do Espírito Santo (PREVES).

Dentre os novos Conselheiros Deliberativos eleitos, toma-
ram posse os Consultores do Tesouro Estadual Janaína do 
Nascimento Valois e Tiago Luiz Freitas Roque. 
 O Conselho Deliberativo é composto por seis 
membros titulares e seis suplentes, com paridade na re-

presentação entre patrocinadores, participantes e assistidos 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Constitui-
se no órgão máximo da estrutura organizacional da Fun-
dação, sendo responsável pela definição da política geral 
de administração da instituição e dos seus planos e bene-
fícios. Sua ação é exercida por meio do estabelecimento 
de diretrizes e normas gerais de organização, funciona-
mento, administração e operação. Dos seis membros titu-
lares, três são representantes dos patrocinadores e três 
representam os participantes e assistidos   

A
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Janaína Valois e Tiago Luiz 
Roque, novos integrantes do 
Conselho Deliberativo da 
PREVES: órgão máximo da 
estrutura organizacional da 
Fundação.

conselheiros
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On-line
associação

m dezembro, a Associação dos Consultores 
do Tesouro do Estado do Espírito Santo 
(ACEES) ampliou, de forma significativa, 
o escopo de divulgação de suas ações! Foi 
lançado o site da associação, acessível na 

web através do endereço www.acees.com.br.
 O objetivo principal, como não poderia deixar 
de ser, é oferecer as informações atualizadas para os as-
sociados da ACEES e o público em geral, divulgando 
as principais atividades realizadas pelos Consultores do 
Tesouro Estadual, dentro e fora da SEFAZ, sempre com 
o intuito de tornar a comunicação mais rápida e eficiente. 

 Além dos informativos relevantes para a categoria, 
o visitante poderá acessar imagens, publicações, links de 
interesse corporativo, entre outros recursos. No curto prazo, 
novas funcionalidades serão implantadas para melhorar 
ainda mais esse novo canal de informação.
 Além do Boletim Informativo, a página da ACE-
ES no facebook (www.facebook.com/tesouroes), o grupo 
de discussão por email e o Informativo Tesouro em Foco, 
com este novo portal, a ACEES passa a estabelecer um 
contato ainda mais próximo com os integrantes da cate-
goria, fortalecendo, acima de tudo, o compromisso com 
a divulgação e a transparência das ações desenvolvidas  

E
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Site da ACEES 
em fotomontagem: 
ampliação dos canais 
de comunicação da 
entidade.

informação
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Valorização
compromisso com a

echando o ano de 2015, a Secretária de Estado 
da Fazenda,  Ana Paula Vescovi, reuniu-se 
com a Diretoria da ACEES e o Grupo Gestor 
do Tesouro Estadual, no mês de dezembro.
A pauta da reunião foi, em linhas gerais, a 

necessidade da valorização da carreira de Consultor do 
Tesouro Estadual e - nesse sentido - a formalização de 
uma agenda de compromissos, cujos pontos principais são 
a consolidação das legislações que regem a carreira e a 
redução, de forma gradativa, das desigualdades existentes 
entre as carreiras fazendárias do Estado do Espírito Santo.
 Na ocasião, a Secretária se comprometeu a dar 
prosseguimento aos projetos apresentados, ressaltando, 

todavia, a importância de se considerar as condições de-
safiadoras dadas pela conjuntura econômica do cenário 
atual.
 Participaram dessa importante reunião os inte-
grantes da Diretoria da ACEES além dos Consultores do 
Tesouro Estadual Luis Antonio Rangel (Subsecretário 
de Estado para Assuntos Administrativos, em exercício) 
Marcos Antônio Bragatto (Assessor Técnico), Pedro de 
Oliveira (Assessor Técnico), Daniel Corrêa (Gerente 
Geral de Finanças do Estado) e Marco Antonio Rocha 
Lima Guilherme (Gerente de Política Fiscal e da Dívida 
Pública do Estado)  

F

RETROSPECTIVA



A Secretária da Fazenda do 
Estado do Espírito Santo, 
Ana Paula Vescovi, ao lado 
do Presidente da ACEES, 
Paulo Sérgio Torres 
(centro), e do 1° Tesoureiro, 
Adriano Frossard Rasseli: 
agenda de compromissos 
em prol da valorização da 
categoria.

agenda
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ENTREVISTA

Sete perguntas 
para
GUSTAVO 
LISBOA CRUZ
Subsecretário do Tesouro
do Estado do Espírito Santo
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O Subsecretário do Tesouro Estadual Gustavo 
Lisboa Cruz é o entrevistado da edição 
especial de lançamento do Tesouro em 
Foco. Gustavo recebeu os Consultores 
do Tesouro Eliane Canal Leite da Silva e 

Fabiano Peixoto da Silveira para falar um pouco de sua 
trajetória, ajuste fiscal e dos trabalhos desenvolvidos pelo 
Tesouro do Estado nesse ano de 2015. Confira:  

Tesouro em Foco: Gustavo, fale um pouco de sua traje-
tória até aqui.

Gustavo Lisboa: Sou servidor público há 24 anos. Sempre 
com cargo efetivo. Fui Economista da Prefeitura de Vitória 
durante 19 anos, onde exerci diversas funções até atingir 
o cargo de Subsecretário de Finanças. Posteriormente, 
fui aprovado no concurso para Especialista em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental. Depois passei para Con-
sultor do Tesouro Estadual, cargo que exerço atualmente.

TF: Como é o desafio de comandar o Tesouro Estadual?

GL: O desafio é grande. A conjuntura econômica é bastante 
desfavorável, requer um esforço grande, precedido de um 
bom diagnóstico. Mas temos uma equipe qualificada e 
muito comprometida.

TF: Nesse ano, temos ouvido muito falar em “ajuste fiscal”, 
em todas as esferas da administração pública. Qual foi o 
papel do Tesouro Estadual nesse contexto?

GL: O papel é interpretar o cenário, prover o governo de 
diagnóstico que defina a política fiscal e que tenha controle 
efetivo dessa política no sentido de que os limites legais 
e de gestão sejam observados.

TF: Embora o ano ainda não tenha terminado, poderia nos 
falar quais foram os principais trabalhos desenvolvidos 
pelo Tesouro Estadual, até aqui?

GL: Implementação desse primeiro ajuste, que denomina-

O desafio é grande. A conjuntura 
econômica é bastante desfavorável, 

requer um esforço grande, precedido 
de um bom diagnóstico. Mas temos 

uma equipe qualificada e muito 
comprometida.

“
mos de “ajuste de curto prazo”, que é adequar a execução 
orçamentária aos limites financeiros que nos são impostos. 
Participação de forma efetiva do diagnóstico das contas 
públicas estaduais. Foi dada mais transparência aos dados 
fiscais do Estado por meio do Demonstrativo do Resul-
tado do Tesouro Estadual, publicado concomitantemente 
com o RREO (sigla do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária). Contínua orientação às Unidades Gestoras 
que compõem a estrutura administrativa do Estado. Em 
ações importantes teremos também papel efetivo como a 

“
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elaboração do projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal 
– LRF estadual.

TF: E as expectativas para 2016?

GL: Aprimorar o trabalho feito em 2015; colaborar na 
proposição de ações que construam a segunda etapa do 
ajuste fiscal.

TF: Sob a ótica do gestor, o que o Subsecretário espera 
da categoria de Consultor do Tesouro Estadual?

GL: Atenção ao cenário econômico; interpretação cada 
vez mais aguçada do comportamento das finanças públi-
cas e proposições que contribuam para a segunda etapa 
do ajuste fiscal.

TF: E o que a categoria pode esperar do Subsecretário 
e Consultor do Tesouro Estadual Gustavo Lisboa Cruz?

GL: Abertura no que diz respeito às contribuições que 
devem advir da carreira; colaboração na condução das 
medidas que se fizerem necessárias 

O papel (do Tesouro Estadual) é 
interpretar o cenário, prover o governo 

de diagnóstico que defina a política 
fiscal e que tenha controle efetivo dessa 

política no sentido de que os limites 
legais e de gestão sejam observados.

““
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ACONTECEU TAMBÉM

PARCERIAS
Formalizando

No mês de outubro, a Diretoria da ACEES 
propiciou aos associados uma apresentação 
sobre modalidades de planos de saúde no 
auditório da SEFAZ-ES.

Na ocasião, a corretora de seguros e saúde Star Life apre-
sentou alternativas com modalidades de planos personali-
zados, com desconto especial aos associados.
 De forma a deixar claras todas as modalidades, os 

representantes da empresa detalharam as vantagens de cada 
plano e, ainda, responderam as dúvidas dos Consultores.
 Após a apresentação foi oferecido um café es-
pecial, com o sorteio de uma cesta de chocolate para um 
dos associados presentes. O vencedor do sorteio foi o 
Consultor do Tesouro Estadual Gilmar Ritter.
 Foram disponibilizadas pela corretora, posterior-
mente, as tabelas de valores dos planos apresentados  

Consultores do Tesouro 
Estadual assistindo à 

apresentação sobre os 
planos de saúde.

FOTO: COMUNICAÇÃO ACEES
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ACONTECEU TAMBÉM

IDEIAS
Boas

Dois trabalhos apresentados 
por Consultores do Tesouro 
Estadual foram semifinalis-
tas do INOVES 2015: Conta 

Única e SIGEFES – Sistema Integrado 
de Gestão das Finanças. 
Ao todo, passaram para essa fase do con-
curso 142 trabalhos de equipes do serviço 
público estadual e municipal dos Pode-
res Executivo, Legislativo, Judiciário, 
do Ministério Público e do Tribunal de 
Contas do Estado.
 Esses trabalhos foram avaliados 
por uma banca examinadora - composta 
por especialistas de diferentes áreas - que 
levou em conta os seguintes critérios: 
relevância social do tema e do objetivo, 
caráter inovador, efetividade dos resul-
tados, possibilidade de multiplicação, 
desenvolvimento de parcerias com outras 
entidades do setor público, social ou pri-
vado e, ainda, relação custo-benefício.
 Outro aspecto analisado pela 
banca foi o eixo transversal “sustentabi-
lidade”, lançado junto à campanha deste 
ano, cujo tema era “A Fonte da Inovação 
Transforma Tudo”.
 Os vencedores receberam um 
prêmio de R$ 16 mil em equipamentos 
de informática, além de um troféu. Terão, 
também, as suas boas práticas divulgadas 
na Revista Inoves  

Boas ideias: anualmente, o 
Prêmio INOVES contempla 
os trabalhos inovadores.

FOTO: JACK MOREH/STOCKVAULT.NET
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ACONTECEU TAMBÉM

DECISIVA
Participação

 Assembleia Legislativa do Estado do Espí-
rito Santo (ALES) aprovou, em dezembro, 
o Orçamento de 2016 (Projeto de Lei n° 
400/2015) e o Plano Plurianual 2016/2019 

(Projeto de Lei n° 359/2015). O Plenário aprovou os pa-
receres da Comissão de Finanças relativos às duas peças 
orçamentárias.  
 O Orçamento para 2016 é de pouco mais de R$ 
17 bilhões, sendo a maior parte destinada às áreas de saú-
de, educação e segurança pública. Por sua vez, o Plano 

Plurianual prevê recursos de mais de R$ 75 bilhões para 
o período de 2016 a 2019. O processo de elaboração das 
duas peças teve participação decisiva dos Consultores do 
Tesouro Estadual.  
 Os trabalhos começaram com o levantamento de 
demandas da sociedade por meio de audiências públicas, 
seguidos do estudo e previsão de receitas, da capacitação 
e do treinamento dos técnicos setoriais e, ainda, da defi-
nição dos tetos orçamentários, terminando com a conso-
lidação dos projetos de lei  

A

O Secretário de Planejamento, 
Régis Mattos, ao lado da Secretária 

da Fazenda, Ana Paula Vescovi: 
processo de elaboração do 

Orçamento com participação 
decisiva dos Consultores do 

Tesouro Estadual. 

FOTO: FRED LOUREIRO/SECOM-ES
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Diversos Consultores do Tesouro Estadual, além
de outros servidores da Secretaria da
Fazenda, reuniram-se para a festa de
confraternização da Subsecretaria, em dezembro,

na Praia da Costa, evento que contou com o apoio da ACEES. 
Estiveram presentes o Subsecretário do Tesouro Estadual,
Gustavo Lisboa Cruz, além dos gerentes,
subgerentes e profissionais do Tesouro do Estado.
Em 2016 tem mais! 

ACEES
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INTERESSE

APERFEIÇOAMENTO

PROFISSIONAL
PRIMEIRAS LINHAS DE DIREITO 
FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO - MATERIAL 
E PROCESSUAL - 8ª EDIÇÃO - 2014

Autor: Hugo de Brito 
Machado Segundo
ISBN: 9788522489329
Edição: 8|2014
Páginas: 320
Editorial: Atlas

Dúvidas e dicas de direitos previstos 
na legislação nacional.

LÍQUIDO
   CERTO&

A cobrança indevida deve ser devol-
vida em dobro.
Qualquer pessoa que for vítima de al-
guma cobrança indevida pode exigir 
que o valor pago seja devolvido em 
dobro e corrigido, conforme consta 
do artigo 42, parágrafo único, do Có-
digo de Defesa do Consumidor (Lei 
Federal nº 8.078, de 11/09/1990). 

Passagens de ônibus têm validade 
de um ano.
As passagens de ônibus (transporte 
coletivo rodoviário de passageiros in-
termunicipal, interestadual e interna-
cional) com data e horário marcados, 
têm validade de um ano, conforme 
o artigo 1°, parágrafo único, da Lei 
Federal nº 11.975, de 7/7/2009. Se 
o consumidor não conseguir fazer a 
viagem na data da passagem, deve 
comunicar a empresa com antecedên-
cia de até três horas. Posteriormente, 
o consumidor pode usar o bilhete 
para outra viagem, sem nenhum 
custo adicional (mesmo ocorrendo 
aumento de tarifa) 

Este livro examina os fundamentos e os 
principais institutos de Direito Financei-

ro e Tributário. Apoiado no posicionamento 
dos Tribunais, ele percorre as mais importantes 
normas que disciplinam a matéria no Direito 
Brasileiro, sobretudo na Constituição Federal de 
1988 e na legislação complementar, com ênfase 
para o CTN, para a Lei 4.320/64 e para a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Além dos aspectos 
referentes ao chamado “Direito Material”, nele 
são tratados, igualmente, os mecanismos proces-
suais para a solução de conflitos eventualmente 
surgidos na relação entre o Estado e o cidadão, 
seja no âmbito do Processo Administrativo, seja 
no campo do Processo Judicial Tributário. Li-
vro-texto para a disciplina Direito Tributário (I 
e II), nos cursos de graduação em Direito, bem 
como em Administração e Ciências Contábeis   
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INTERESSE

PEDRO CYPRIANO
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A ACEES DESEJA TODA A ALEGRIA E FELICIDADE NESSA DATA TÃO 
SIGNIFICATIVA!

FOTO: JOEY GANNON/FLICKR.COM

HUMOR
PUBLICADO SOB AUTORIZAÇÃO DE WWW.MIGMEG.COM.BR. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Quem faz o 
Informativo 
é você,
CONSULTOR!

Sugestões de pautas e envio de artigos:
vocefazoinformativo.acees@gmail.com

A ACEES no facebook
www.facebook.com/tesouroes

Na internet:
www.acees.com.br
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ão há dúvidas de que o FUNDAP trouxe 
benefícios econômicos ao Estado do Espírito 
Santo e, principalmente, aos Municípios 
Capixabas, atraindo empresas importadoras 

para operar suas atividades de desembaraço aduaneiro em 
nossas terras, gerando uma arrecadação extra de ICMS que 
sem o incentivo, não seria viável por aqui.
 Fato é que, após a Resolução nº 248/12 do TCEES, 
que alterou a base de cálculo do repasse dos percentuais 
constitucionais mínimos à Saúde e à Educação, o equilíbrio 
financeiro do Sistema FUNDAP foi perdido, impactando 
o Caixa do Estado desde então.
 Hoje, quanto maior a arrecadação através do FUN-
DAP, maior o valor que o Caixa do Estado tem que aportar 
para compensar os repasses ao financiamento, à Saúde e 
à Educação. Sendo assim, quanto menor a arrecadação, 
melhor para a saúde financeira do Caixa. 
 Como a disponibilidade de caixa atende outras 
demandas da sociedade além das citadas anteriormente, 
quanto mais dinheiro sobrar no Caixa do Estado, mais 
demandas sociais legítimas podem ser atendidas, inclusive 
dos servidores estaduais.
 Enquanto o equilíbrio não for reestabelecido, 
devemos torcer para que o dólar continue cada vez mais 
alto e a economia cada vez pior para inibir as importações. 
Algo impensável do ponto de vista do desenvolvimento 
econômico capixaba, mas cada vez mais necessário para 
não prejudicar ainda mais as já combalidas contas públicas 
estaduais.
 Em momentos de crise, todos apertam os cintos. 
Sendo assim, nada mais justo que os beneficiários do 
FUNDAP ofereçam também a sua cota de sacrifício 

André Luiz Fundão Maioli é Consultor do Tesouro 
Estadual desde 2010. Economista, formado pela Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES), cursando pós-graduação na 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) em Gestão de Pessoas. Atuou 
durante 15 anos na iniciativa privada, na gestão administrativa, 
comercial e de marketing de indústrias e distribuidores de 
alimentos, bebidas e lubrificantes.

O paradoxo do 
FUNDAP.

“
“

Em momentos de crise, todos 
apertam os cintos. Sendo 

assim, nada mais justo que 
os beneficiários do FUNDAP 
ofereçam também a sua cota  

de sacrifício.  

OPINIÃO
André Maioli

N
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 inquestionável que, diante das transforma-
ções tecnológicas, políticas e econômicas, 
o Estado necessita adequar o seu papel he-
gemônico em torno de decisões capazes de 

gerar benefícios eficazes ao cidadão. Administrar bem os 
recursos, afim de que os serviços públicos sejam ofertados 
nos ditames da Constituição Federal de 1988, gerando 
resultados positivos para a sociedade, faz toda a diferença. 
 Hoje, a atuação estatal bem sucedida pressupõe 
gastar com qualidade. Portanto, não basta o Estado des-
pender todos os seus esforços em apenas arrecadar mais, 
pois para alcançar os fins a que se propõe, depende, es-
sencialmente, da correta e consistente administração dos 
recursos financeiros. 
 É importante destacar que a atividade financeira, 
em sua vasta e ilimitada atuação, perpassando a ordem 
política e econômica do Estado, não é um fim em si mes-
ma, mas um meio para que o Estado possa realizar outras 
finalidades, dentre as quais podem ser citadas a melhoria 
da educação, da saúde, da segurança pública. Nessa mesma 
linha de pensamento, Kyoshi Harada conceitua a atividade 
financeira do Estado como sendo a atuação estatal volta-
da para obter, gerir e aplicar os recursos necessários à 
consecução das suas finalidades que, em última análise, 
se resumem na realização do bem comum.
 Dessa forma, para alcançar seu objetivo maior (o 
bem comum da sociedade), o Estado precisa manter-se em 

Finanças Públicas: 
Governos passam...

...MAS A 
CARREIRA 

CONTINUA!  

OPINIÃO
Eliane Canal

É
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equilíbrio, ou seja, gerir e aplicar o montante que arrecadou 
adequadamente. E para que esse equilíbrio se mantenha, é 
essencial uma gestão orçamentária e financeira eficaz, com 
recursos tecnológicos e, sobretudo, humanos adequados. 
 Nesse sentido, a qualidade profissional dos servi-
dores que atuam na administração financeira do Estado, 
bem como sua motivação, são condições necessárias para 
se alcançar todos os demais objetivos, com sustentabilidade 
fiscal. 
 A carreira de Consultor do Tesouro Estadual, vin-
culada à Subsecretaria do Tesouro Estadual, da Secretaria 
de Estado da Fazenda, a quem está afeta a responsabilidade 
pelas diretrizes da política financeira, bem como a instru-
mentalização da tomada de decisões capazes de garantir 
e manter a sustentabilidade e o equilíbrio das finanças 
públicas do Estado do Espírito Santo, é composta por 
servidores altamente qualificados e que não têm medido 
esforços para intensificar a gestão dos recursos financeiros 
do Estado, cumprindo papel determinante na condução do 
equilíbrio da economia capixaba. 
 Trata-se de uma carreira estratégica, essencial ao 
funcionamento do Estado e à continuidade das políticas 
públicas por ele desenvolvidas, pois, sem prejuízo de outras 
competências, é responsável pela formulação, controle e 
administração da Política Financeira do Estado do Espí-
rito Santo; supervisão, coordenação e desenvolvimento 
de atividades especializadas da Gestão Orçamentária; 
planejamento, programação, acompanhamento, controle 
e avaliação permanente do desempenho das receitas e 
despesas do Estado, visando à manutenção do equilíbrio 
das contas públicas estaduais; formulação, monitoramento 
e avaliação do Programa de Gestão e de Ajuste Econô-
mico-Fiscal aplicado ao Setor Público Estadual; a gestão, 
o controle e o acompanhamento da Dívida Pública, das 
Metas Fiscais e da Contabilidade Geral do Estado.
 Uma carreira que acredita categoricamente em 
um serviço público de qualidade e que busca incessante-
mente contribuir para a manutenção do equilíbrio das fi-
nanças públicas capixabas, com sustentabilidade, por meio 
da excelência do seu trabalho e em prol de resultados 
relevantes para a sociedade 

“

“

Hoje, a atuação estatal 
bem sucedida pressupõe 
gastar com qualidade. 
Portanto, não basta o 

Estado despender todos os 
seus esforços em apenas 

arrecadar mais, pois 
para alcançar os fins a 
que se propõe, depende, 

essencialmente, da correta 
e consistente administração 

dos recursos financeiros.

Eliane Canal Leite da Silva é Consultora do Tesouro 
Estadual desde 2009. Graduada em Administração, possui 
especialização em Marketing e Tecnologia da Informação 
pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e é 
Mestre em Economia pela Universidade Cândido Mendes 
(UCAM-RJ).
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elhorar a qualidade dos serviços presta-
dos pelo Estado sem aumentar a carga 
tributária constitui-se em um dos gran-
des desafios dos policy makers nos 

últimos anos. É consenso na literatura de que o Brasil 
apresenta uma das alíquotas mais elevadas, equiparando-
-se ao cobrado em alguns países europeus. No entanto, 
o retorno social dos impostos pagos não é devolvido na 
mesma magnitude para os cidadãos, principalmente nas 
áreas mais prioritárias como saúde, educação e segurança.

 Estabelecer um equilíbrio das finanças públicas, 
ou seja, que a despesa seja igual à receita, é condição 
sine qua non para o estado que almeja uma situação de 
bem-estar social mais desenvolvido no futuro. Para tal, 
dada a conjuntura adversa, não seria interessante penalizar 
ainda mais as empresas elevando alíquotas tributárias; tão 
pouco seria salutar ao governo promover cortes ainda mais 
rigorosos nos setores essenciais à sociedade. O caminho 
alternativo neste momento seria reduzir ao máximo o hiato 
tributário, ou seja, os espaços para a competição desleal que 
os sonegadores se apropriam e passam a praticar sobre os 
empresários que pagam seus impostos conforme exigência 
das leis tributárias.

OPINIÃO
Andressa Pavão

M

A modernização
fazendária

COMO 
INSTRUMENTO 
DE MELHORIA 

NA QUALIDADE 
DE VIDA

do cidadão 
capixaba.
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 Neste momento, o Governo tem o dever de criar 
medidas que garantam um ambiente de negócio próspero 
e saudável. Neste interregno, o governo tem a capacidade 
de atuar como um agente facilitador, seja reduzindo ao 
máximo a burocracia e/ou buscando de forma contínua 
a simplificação tributária. Tudo isso para tornar mais efi-
ciente a arrecadação, além de permitir aos contribuintes 
zerar seus débitos com o fisco. De outra forma, cabe ainda 
ao governo o papel de fiscal do erário público, uma vez 
que deve buscar ser mais eficiente como arrecadador de 
impostos, impondo sanções legais para aqueles que pre-
ferem correr o risco de ficar na ilegalidade, sinalizando 
para o contribuinte as penalidades e o risco de sonegar. 

 Tornar um governo mais eficiente do ponto de vista 
da arrecadação é o primeiro passo para a modernização do 
sistema tributário estadual. No entanto, não é suficiente se 
não for associado a uma gestão orientada por resultados 
e que promova a melhoria na qualidade dos gastos.  
 O governo que não leva estes efeitos em conside-
ração, e que tem ineficiência nos seus serviços prestados, 
onera os cofres públicos e penaliza e priva os cidadãos 
dos seus direitos.

 Para tornar esse desafio realidade é de suma im-
portância que ocorram investimentos em tecnologia, ca-
pacitação e qualificação de mão-de-obra. É necessário ter 
um sistema tributário eficiente, transparente e seguro de 
monitoramento de contribuintes e de racionalização de 
despesas. Contudo, todo investimento que não tem como 
base o treinamento e a capacitação de profissionais não 
tem resultado. Por isso, investimentos nesses setores são 
essenciais afim de tornar estes profissionais capazes de 
transformar as informações estatísticas em análises úteis 
nas tomadas de decisão dos gestores.

 Consciente dos problemas supracitados e visando 
promover o crescimento e elevar o nível de bem-estar 
social nos próximos anos, o Estado do Espírito Santo 
assinou junto ao Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) a prorrogação da linha de financiamento do 
PROFISCO que será destinada, dentre outros, à melhoria 
do parque tecnológico fazendário, à criação de sistemas 
de monitoramento de contribuintes e de inteligência dos 
gastos, além da capacitação de profissionais 

“

“

Tornar um governo mais 
eficiente do ponto de vista 

da arrecadação é o primeiro 
passo para a modernização 

do sistema tributário 
estadual. No entanto, não 

é suficiente se não for 
associado a uma gestão 

orientada por resultados e 
que promova a melhoria na 

qualidade dos gastos.    

Andressa Rodrigues Pavão é Consultora do Tesouro 
Estadual desde 2010. Economista, formada pela Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES), possui mestrado e 
doutorado em Economia Aplicada pela Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São 
Paulo (ESALQ/USP). É, ainda, Coordenadora Geral da 
Unidade de Coordenação do Plano de Desenvolvimento da 
Administração Fazendária (UCP/PROFAZ) da SEFAZ/ES desde 
maio de 2015.
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O ano de 2015 está se findando. Fazendo 
um balanço dos resultados alcançados, 
certamente temos muito por fazer mas 
temos, também, muito o que comemorar.
 Em especial, registramos uma conquista 

importante para a carreira: a criação de comissão própria 
para a realização do processo de promoção do Consultor 
do Tesouro Estadual, instituída pela SEFAZ por meio da 
Portaria 55-S, de 11/05/2015.
 Em junho, ingressamos na justiça com uma ação  
reivindicando o recebimento, inclusive retroativo, do au-
xílio alimentação. Neste mesmo mês, foram instituídas 
comissões para sugerir melhorias quanto ao trabalho e 
reconhecimento da carreira. Foram entregues, também, 
as agendas permanentes com o logotipo da ACEES, como 
forma de fortalecer o nome da entidade nas reuniões de 
rotina, dentro e fora da SEFAZ.
 Em setembro, protocolamos na Assembleia Le-
gislativa do ES, por meio do Deputado Dary Pagung, 
o Projeto de Lei para a criação do Dia do Consultor do 
Tesouro Estadual, a fim de galgarmos maior visibilidade 
e reconhecimento para a nossa categoria. Ainda com este 
mesmo propósito, criamos a página da ACEES no facebook.
 Em novembro foi lançado o site da associação, 
que se constitui em mais um canal de informação onde o 
Consultor poderá tomar conhecimento das notícias, eventos 
e informações de seu interesse. Já em dezembro, foi for-
malizada - junto à Secretária da Fazenda - uma agenda de 
compromissos, tendo em vista a necessidade premente da 
valorização da carreira de Consultor do Tesouro Estadual. 
E no “apagar das luzes”, foi disponibilizado o informativo 

“Tesouro em Foco” que você lê agora, como forma de 
ampliar ainda mais as ações de divulgação das atividades 
da ACEES e da categoria como um todo.
 De tantas ações realizadas ao longo desse ano de 
2015, diversas outras ainda estão por fazer, como o enca-
minhamento e aprovação do projeto de lei complementar, 
a incessante busca pela valorização e reconhecimento da 
carreira, a criação de uma área de comunicação, ações 
propositivas para o abate-teto do Governador, entre outras 
prioridades.
 O ano de 2016 já bate à porta. No que depender 
da Diretoria da ACEES, o empenho e a dedicação conti-
nuarão a ser as palavras-chaves da nossa administração. E 
contaremos com a categoria, sempre, para tornar realidade 
todos os nossos anseios.
 A Diretoria da ACEES agradece a confiança de-
dicada ao longo deste ano, deixando aos associados a 
certeza de que o compromisso assumido desde o primeiro 
dia dessa gestão será cumprido até o fim!
 E que venham os novos desafios!

Sobre 2015

ÚLTIMAS PALAVRAS



Associado,
certos dos desafios que 
nos aguardam no ano 
que está por vir, 
continuaremos 
contando com seu 
precioso empenho 
e colaboração!

Feliz 
2016! 



- Artigos;
- Atividades da 
sua ACEES;
- Assuntos de 
interesse da 
categoria;
- Entrevistas;
- E muito mais!*

Em março!

Não perca a próxima edição do

Tesouro em Foco
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