pelo C oo rdenado r-Executivo da C onferência Estadual.
Artigo 7º. A Coordenação -Executiva da 1ª CONSOCIAL ES será exercida
pelo Subsecretário de Estado de Controle.
Artigo 8º. A participação na Co missão Organiz adora Estadual da 1ª
CONSOCIAL ES não ensejará remuneração de qualquer espécie e será
co nsiderada serviço público relevante.
Artigo 9º. Compete à C omissão Organizadora Estadual:
I - coo rdenar, promo ver e realizar a 1ª CONSOC IAL ES;
II - orientar o s trabalhos das comissões organizadoras municipais /
regionais;
III - mobiliz ar a so ciedade civil, os conselho s de po líticas públicas e o
poder público, no âmbito de sua atuação no Estado o u nos municípios,
para organizarem e participarem da 1ª Co nso cial/ES;
IV - viabiliz ar a infraestrutura necessária à realiz ação da conferência
estadual;
V - definir a programação da conferência estadual, conforme orientação
da Co missão Organizadora Estadual;
VI - pro duzir e divulgar a avaliação da conferência estadual;
VII - elaborar e divulgar relatórios parciais e finais do processo da 1ª
C ONSOCIAL ES;
VIII - fomentar a implementação das resoluções da 1ª Consocial, bem
como das resoluções da etapa realizada no Estado;
IX - definir o s exposito res, os co nvidado s e o s observadores para a
C onferência;
X - aprovar o Caderno de Propostas da Etapa Estadual e a programação
da Co nferência;
XI - realiz ar o julgamento dos recurso s relativos ao credenciamento de
delegados;
XII - deliberar sobre a forma de eleição dos delegados da conferência
estadual, co nfo rme orientação da C omissão Organiz ado ra Estadual;
XIII - aco mpanhar o pro cesso de sistematiz ação das proposições da
C onferência;
XIV - apro var os relató rios parciais e o relatório final da Conferência e
apresentá-lo s ao Presidente da C o nferência, que deverá dar-lhes
publicidade e pro videnciar os encaminhamento s necessário s;
XV – aprovar regimento interno da 1ª C onsocial/ES.
Artigo 10º. A C o missão Organiz ado ra Estadual realiz ará reuniõ es
periódicas para debater e deliberar so bre aspectos relacio nados à 1ª
C onsocial/ES.
Artigo 11º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Vitó ria/ES, 20 de setembro de 2011.

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Defenso ria Pública do Estado do Espírito Santo
Assembleia Legislativa do Estado
Associação dos Municípios – AMUNES

b)

Representantes da So ciedade Civil:

1.
Arquidio cese de Vitó ria
2.
Asso ciação C apixaba de Supermercado s – ACAPS
3.
Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo
4.
Asso ciação de Representantes dos Bancos do Espírito Santo ARBES
5.
Asso ciação Espírito -santense de Imprensa (AEI)
6.
Câmara de Dirigentes Lo jistas de Vitó ria – C DL
7.
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - C TB
8.
Central Geral dos Trabalhado res do Brasil - CGTB
9.
Central Única dos Trabalhado res - C UT
10.
Espírito Santo Convention & Visito rs Bureau
11.
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do ES - FAES
12.
Federação das Empresas de Transportes do Estado do Espírito
Santo - FETRANSPORTES
13.
Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo - FINDES
14.
Federação do C omércio de Bens, Serviço s e Turismo do ES FECOMÉRC IO
15.
Federação dos Trabalhado res na Agricultura do Estado do ES FETAES
16.
Fo rça Sindical
17.
Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças do ES – IBEF
18.
No va Central Sindical de Trabalhado res - NC ST
19.
ONG Espírito Santo em Ação
20.
ONG Transparência C apixaba
21.
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-ES
22.
Ro tary C lub International do Espírito Santo
23.
Sindicato da Indústria de C onstrução Civil do ES – SINDUSC ON
24.
Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo
25.
Sindicato do s Trabalhadores da Construção Civil do ES
26.
Sind ic ato d o s Tr abalh ad o re s e Ser vido res P úblic o s SINDIPÚ BLIC OS
27.
União Geral do s Trabalhadores (UGT)
28.
Universidade Federal do Estado do Espírito Santo – UFES
c)

Representantes do s C onselho s de Políticas Públicas

1.
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado
do Espírito Santo- CONSEA
2.
Co nselho de Direito s Humanos
3.
Co nselho Estadual de Saúde
4.
Conselho Estadual de Ética Pública do Estado do Espírito Santo
5.
Co nselho Estadual de Educação
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ATO Nº 1, DE 19 de setembro de 2011
Apro va o Regimento Interno do Conselho de Transparência Pública e
Combate à C orrupção do Estado do Espírito Santo.
O Co nselho de Transparência Pública e Combate à Co rrupção do Estado
do Espírito Santo , nos termos em que dispõe o art. 8º do Decreto nº
2812-R, publicado no Diário Oficial do Estado em 29 de julho de 2011.
RESOLVE:

ANGELA MARIA SOARES SILVARES
Secretária de Estado de Contro le e Transparência

Apro var seu Regimento Interno, nos termos do Anexo Único deste Ato.

ANEXO I

ANGELA MARIA SOARES SILVARES
Presidente do Co nselho de Transparência Pública
e Co mbate à Corrupção do Estado do Espírito Santo

C O MPO SIÇ ÃO DA C O MIS SÃO OR GAN IZA DOR A E STADU AL DA 1ª
C ONFERÊNC IA ESTADUAL SOBRE TRANSPARÊNC IA E PARTICIPAÇÂO
SOC IAL– C ONSOCIAL/ES
a)

11.
12.
13.
14.

Representantes do poder público:

1.
Secretaria de Estado de Contro le e Transparência
2.
Secretaria de Estado de Gestão e Recurso s Humanos
3.
Secretaria de Estado de Econo mia e Planejamento
4.
Secretaria de Estado da Fazenda
5.
Secretaria de Estado da Educação
6.
Secretaria de Estado da Saúde
7.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Direitos
Humano s
8.
Secretaria de Estado de Justiça
9.
Procurado ria Geral do Estado
10.
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Vitó ria, 19 de setembro de 2011.

ANEXO ÚNICO
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
E COMBATE À CORRUPÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Da Natureza e das Finalidades
Art. 1 º O C o nselho de Transparência Pública e C o mbate à
Corrupção - CTPCC, ó rgão colegiado de natureza consultiva, vinculado
à Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT, tem por
finalidade sugerir e debater medidas de aperfeiçoamento dos méto dos
e sistemas de co ntro le e incremento da transparência na gestão da
Administração Pública Estadual, e estratégias de co mbate à corrupção
e à impunidade.

Das C ompetências e Atribuiçõ es
Art. 2 º C o mpete ao C o nselho de Transparência Pública e
Co mbate à Co rrupção:
I - contribuir para a fo rmulação das diretriz es da po lítica de
transparência da gestão de recursos públicos e de co mbate à corrupção
e à impunidade, a ser implementada pelo Go verno Estadual, por meio
da SECONT e dos demais órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual;
II - su ge rir pr o j eto s e a çõ es pr io r it árias da po lític a de
transparência da gestão de recursos públicos e de co mbate à corrupção
e à impunidade;
III - sugerir procedimentos que promovam o aperfeiçoamento
e a integração das ações de incremento da transparência e de combate
à co rrupção e à impunidade, no âmbito da Administração Pública
Estadual;
IV - atuar co mo instância de articulação e mo biliz ação da
sociedade civil organizada para o combate à corrupção e à impunidade;
e
V - realizar estudos e estabelecer estratégias que fundamentem
pro po stas legislativas e administrativas tendentes a maximiz ar a
transparência da gestão pública e o combate à co rrupção e à impunidade.
Da Co mpo sição
Art. 3 º O C o nselho de Transparência Pública e C o mbate à
C orrupção é co mpo sto por 15 (quinz e) C onselheiro s e respectivo s
suplentes, designados pelo Go vernador do Estado , a saber:

presidido pelo Secretário de Estado de Controle e Transparência e conta
co m uma Secretaria-Executiva, exercida pelo Subsecretário de Estado
da Transparência.
Do Plenário
Art. 5º O Plenário deliberará com a presença do número mínimo
de 8 (o ito) Conselheiro s, por maioria simples.
Art. 6º As decisõ es do Plenário são definitivas e irrecorríveis,
podendo, todavia, ser alteradas, modificadas o u revo gadas por ato do
pró prio Plenário .
Art. 7º Constituem competências do Plenário discutir e deliberar
sobre todas as matérias de competência do Conselho, além de decidir
sobre casos omissos neste Regimento.
Das Atribuiçõ es do Presidente
Art. 8º Ao Presidente do Conselho incumbe:
I - presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos do Conselho,
promovendo as medidas necessárias à consecução das suas finalidades;
II - presidir e dirigir as reuniõ es do Co legiado;
III - convo car as reuniõ es do Co nselho;
IV - estabelecer a pauta de cada reunião;
V - resolver questões de ordem;
VI - deliberar so bre as matérias em discussão no Plenário ,
exercendo o direito de voto e, ainda, exercendo o voto de qualidade,
quando ocorrer empate nas votaçõ es;
VII - submeter ao Conselho pro posiçõ es sobre matéria de sua
co mpetência;

e) o Secretario de Estado de Economia e Planejamento; e
f) o Defensor Público Geral do Estado.

VIII - designar, quando for o caso, relator e revisor das matérias
sob apreciação do Co nselho;

II - entre as autoridades públicas convidadas:

IX - constituir grupo s de trabalho temporários, integrados por
Conselheiro s ou convidados, para analisar matérias de competência do
Co nselho e propo r medidas específicas;

c) um representante da Universidade Federal do Espírito Santo.

c) um r epresentante da Asso ciação Espírito Sant ense de
Imprensa;
d) um membro do C onselho Superior de Ética Pública do Estado
do Espírito Santo;
e) um representante dos trabalhadores, indicado , em regime
de alternância, por uma das seguintes entidades:
e.1. C UT – Central Única dos Trabalhadores;
e.2. CGTB – Central Geral dos Trabalhadores do Brasil;
e.3. Força Sindical;
e.4. NCST – No va Central Sindical de Trabalhadores;
e.5. UGT – União Geral dos Trabalhadores;
e.6. CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil;
f) um representante dos empregadores, indicado, em regime
de alternância, por uma das seguintes entidades:
f.1. FAES - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do
Espírito Santo;
f.2. FECOMÉRCIO – Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado do Espírito Santo;
f.3. FINDES – Federação das Indústrias do Estado do Espírito
Santo;
f.4. ARBES - Asso ciação de Representantes do s Banco s do
Espírito Santo;
f.5. FETRANSPORTES – Federação das Empresas de Transpo rtes
do Estado do Espírito Santo;
f.6. ONG Espírito Santo em Ação.
§ 1º Os conselheiros suplentes exercerão a representação nas
hipóteses de ausência o u impedimento dos respectivos titulares, e os
sucedem no caso de vacância.
§ 2º O regime de alternância disposto nas letras “e” e “f”, se
dará por meio de sorteio.
Art. 4 º O C o nselho de Transparência Pública e C o mbate à
Co rrupção, que tem co mo instância deliberativa máxima o Plenário, é

X - sugerir nomes de titulares de órgãos ou entidades públicas,
bem como organizações e pessoas que representem a sociedade civil
que possam ser convidado s a participar das reuniõ es do Co nselho;
XI - dar publicidade às deliberações do C onselho;
XII - o rientar e supervisio nar o s trabalho s da SecretariaExecutiva; e
XIII - representar o Co nselho.
Das Atribuições do Secretário Executivo
Art. 9º Ao Secretário-Executivo do Conselho incumbe:
I - promover o apoio administrativo e técnico necessário às
atividades do Co nselho;
II - divulgar a pauta das reuniões do Conselho;
III - secretariar as reuniões do Co nselho;
IV - lavrar as at as das reun iõ es do C o nselho , sen do -lhe
facultado delegar tal atribuição que, neste caso, será exercida sob sua
co ordenação e responsabilidade;
V - manter controle da distribuição de matérias aos C onselheiros
e da numeração de atos do Conselho;
VI - prestar assessoria ao Presidente e ao Co nselho na fixação
de diretriz es e nos assuntos de sua competência;
VII - a do tar o u p ro po r m edida s q ue
aperfeiço amento dos serviços afetos ao Co nselho ; e

o b je tiv em

o

VIII - executar outras atribuições cometidas pela Presidência.
Parágrafo único. O supo rte administrativo e técnico aos trabalhos
do C onselho será provido pelas Subsecretarias da Secretaria de Estado
de Co ntrole e Transparência.

Das Atribuições dos Co nselheiros
Art. 10º Aos C onselheiros incumbe:
I - participar do Plenário e dos grupo s de trabalho para o s
quais forem designado s, manifestando-se a respeito de matérias em
discussão ;
II - apresentar indicaçõ es sobre assuntos de competência do
C onselho ;
III - requerer a inclusão de matérias em pauta;
IV - propo r ao Presidente do C onselho a criação de grupo s de
trabalho ;
V - representar o Conselho em atos públicos, por delegação de
seu Presidente; e
VI - d ese mp enh ar o utr as in cu mb ênc ia s que lhes f o r em
atribuídas pelo Plenário o u pelo Presidente.
Do Funcionamento

I - a natureza da reunião , dia, hora e local de sua realização e
quem a presidiu;
II - os nomes do s Co nselheiro s presentes, bem como os dos
que não co mpareceram, co nsignado , a respeito destes, o fato de
haverem ou não justificado a ausência;
III - os fatos ocorridos no expediente;
IV - a sín tese das discussõ e s e das deliberaçõ es, co m a
respectiva vo tação;
V - os votos eventualmente declarado s por escrito; e
VI - as demais ocorrências da reunião.
Art. 18º O Presidente do C onselho po derá retirar matéria da
pauta de deliberação:
I - para instrução complementar;
II - em raz ão de fato no vo superveniente;
III - para atender a pedido de vista.

Art. 11º O Co nselho reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses,
no s meses pares, e, extraordinariamente, sempre que convocado por
seu Presidente.

Art. 19º O C onselheiro po derá pedir vista de matéria incluída
na pauta de deliberação da reunião do Conselho, antes de encerrada a
discussão .

Art. 12º As deliberações do Conselho se concretizam por meio
do s seguintes instrumento s:

Parágrafo único. A matéria retirada de pauta em atendimento
a pedido de vista deverá ser incluída co m preferência na pauta de
deliberação da reunião subsequente.

I - ato;
II - manifestação;
III - moção.

Art. 20º Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua
publicação .

§ 1º As propostas de deliberação serão formuladas a partir de
proposições apresentadas pelo Presidente do Co nselho o u indicaçõ es
apresentadas pelo s Conselheiro s.

ANGELA MARIA SOARES SILVARES
Presidente do Co nselho de Transparência Pública
e Co mbate à Corrupção do Estado do Espírito Santo

§ 2 º A crit ério do P resid ente do C o nse lho , po de rão ser
designado s relator e revisor para exame de propo stas de deliberação
que envolvam assuntos de maio r complexidade.

SAMIR FURTADO NEMER
Secretário -Executivo

Protocolo 65503

Art. 13º Os grupos de trabalho, instituídos na forma prevista
neste Regimento Interno , serão integrado s por C onselheiros o u po r
Co nselheiro s e co nvidados, desde que co ordenados po r C onselheiro.
Art. 14º Em cada reunião , a ordem do dia será desenvo lvida
na sequencia a seguir indicada:

EDITAL
Nº 002/2011 – CPGE

I - discussão e aprovação da ata da reunião anterior;

O Procurado r Geral do Estado do Espírito Santo, Presidente do Conselho
da Procuradoria Geral do Estado , faz saber que está aberto o processo
de lo caliz ação definitiva, nas vagas existentes nas Pro curado rias
Seto riais, que observará os critério s estabelecidos no presente Edital e
na Resolução nº 219, publicada em 30 de março de 2009.

II - expediente, que se cumprirá co m apresentação da pauta,
avisos e co municado s;
III - discussão dos temas co nstantes da pauta de deliberação.
§ 1 º E nce rrad as as dis cus sõ es , o us o d a p alav ra pelo s
Conselheiros se fará exclusivamente para encaminhamento de votação.
§ 2º Os convidados a que se refere o inciso X do art. 8º deste
Regimento Interno poderão se manifestar durante as discussões.
Ar t. 1 5 º N as vo ta çõ e s ser ão o b se rv ado s o s se guint es
procedimento s:
I - a votação será aberta, podendo ser nominal, a requerimento
de C onselheiro ;
II - o Conselheiro poderá apresentar seu voto por escrito, para
que conste em ata;
III - o resultado constará em ata, co m indicação do número de
vo tos favoráveis, co ntrário s, abstenções e ausências.
Art. 16º O voto de Co nselheiro que se declarar impedido de
participar da discussão o u votação será co mputado , para efeito de
apuração do quo rum, como abstenção.
Art. 17º Do que se passar nas reuniões a Secretaria-Executiva
lavrará ata sucinta , que será s ubmetida à a pro vação na sessão
imediatamente subsequente.
§ 1º Da ata constarão:

1. Da habilitação no processo
1.1. Os Procuradores do Estado, interessados nas vagas especificadas
no Anexo I deste Edital, bem co mo os interessados nas vagas surgidas
com o preenchimento das vagas referidas no Anexo I deste Edital,
deverão co mparecer à Sessão Pública a ser realizada na sede da APES
- Associação dos Procuradores do Estado do Espírito
Santo, localizada na Rua Ulisses Sarmento, nº. 24, Ed Leon Trade Center,
Salas 802/805, Praia do Suá, Vitória/ES, a partir das 9:00 ho ras da
manhã, no dia 04 de outubro de 2011.
1.2. O interessado deverá co mparecer pessoalmente à respectiva
Sessão Pública, ou na mesma se fazer representar por Procurador do
Estado, ativo o u aposentado, habilitado, através de instrumento de
procuração , público ou particular. Esta procuração poderá ser outorgada
verb alment e, des de que duran te a S essão Públic a resp ectiva , e
devidamente registrada em Ata.
1.3. O não co mparecimento de qualquer Pro curado r do Estado à
re sp ect iv a Ses sã o P úb lica, p ess o a lme nt e o u re pre se nt ado p o r
Pro curado r habilitado , caracteriz ará sua renúncia tácita às vagas
especificadas no Anexo I deste Edital, bem como às vagas surgidas
com o preenchimento das vagas referidas no Anexo I deste Edital.
2. Dos critérios para a localização
2.1. Terá preferência na escolha da vaga, o Procurador do Estado mais
antigo na carreira, to mando-se como base a data em que o mesmo
assumiu o exercício do respectivo cargo, na PGE/ES, conforme listagem
que integra o Anexo II deste Edital.

