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RELATORIO DE AUDITORIA 

1. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO 

Natureza do Trabalho: Auditoria de Acompanhamento 
Financeira (AROF) 

Ordem de Serviço: 191/2014 
Período Abrangido: 1°/01 a 31/10/2014 
Conselheiro Relator: Conselheiro Zézeu Ribeiro 

2. INFORMAÇÕES SOBRE O AUDITADO 

da Execução Orçamentária e 

Denominação: 

Endereço: 
Telefone/Fax: 
Titular: 
Cargo: 
Período: 

Denominação: 

Endereço: 
Telefone/Fax: 
Titular: 
Cargo: 
Período: 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) 
5a Avenida, n° 560, Centro Administrativo da Bahia (CAB), 
Salvador, Bahia, CEP: 41.745.971 
(71) 3372-5016 
Desemb. Eserval Rocha 
Presidente 

A partir de 06/11/2013 

Secretaria de Administração (SEAD) 
5a Avenida, n° 560, Centro Administrativo da Bahia (CAB), 
Salvador, Bahia, CEP: 41.745.971 
(71)3372-5097 
Igor Cayres Machado 
Secretário 
A partir de 07/07/2010 

Necessário se faz registrar o Gestor a seguir apresentado, por força do quanto 
identificado na Fase de Execução desta Auditoria e tratado a seguir: 

Denominação: 
Endereço: 
Telefone/Fax: 
Titular 
Cargo: 

Diretoria Geral da Presidência 
5a Avenida, n° 560, Centro Administrativo da Bahia (CAB), 
Salvador, Bahia, CEP: 41.745.971 
(71) 3372-5016 
Franco Bahia Karaoglan Mendes Borges Lima 
Diretor 
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3. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

De forma a atender as diretrizes deste TCE/BA, foi incluída na Programação Anual para o 
exercício de 2014, Auditoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e 
Financeira no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA), para o que foi definido 
como escopo, de acordo com os critérios indicados no Relatório de Planejamento, o 
Contrato n° 02/2014-S, firmado com o Grupo Maciel Auditoria, Consultoria, Perícia e 
Assessoria S/S - EPP, objetivando a realização de auditoria externa da Folha de 
Pagamento dos Servidores Ativos do Poder Judiciário do Estado da Bahia, envolvendo o 
período de janeiro de 2009, até dezembro de 2013. 

4. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 

Os exames foram realizados de acordo com a metodologia indicada no Manual de 
Auditoria, deste Tribunal, em conformidade com as Normas de Auditoria Governamental 
(NAG's), aplicadas ao Controle Externo Brasileiro, consoante o quanto detalhado no 
Relatório de Planejamento desta Auditoria, integrante do Anexo 01, deste Relatório. 

5. RESULTADO DA AUDITORIA 

Concluídos os trabalhos realizados acerca da execução do Contrato n° 02/2014-S, são 
apresentados a seguir os comentários e observações sobre os fatos considerados 
relevantes por esta Auditoria. 

5.1 Análise dos Acompanhamentos Efetuados 

O Contrato n° 02/2014-S foi firmado entre o TJ/BA e o Grupo Maciel Auditoria, 
Consultoria, Perícia e Assessoria S/S - EPP, em 29/01/2014, com prazo de 120 dias, 
portanto, com vigência até 29/05/2014, no valor total de R$268.999,92. 

No Item 7.6 COMPROVAÇÃO DAS ENTREGAS, do Termo de Referência dele integrante, 
constou o quanto a seguir transcrito: 

7.6 COMPROVAÇÃO DAS ENTREGAS 
Os pagamentos serão realizados em quatro parcelas iguais, mediante a entrega 
dos produtos pela CONTRATANTE, conforme detalhado na tabela abaixo, e após 
aprovação pela CONTRATADA. 
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Mês de 
| Entrega 

Mês 1 

Mês 2 

I Mês 3 

Mês 4 

Produtos a serem entregues l 

Relatório com os itens | 
identificados na etapa 1 do 
Cronograma 

Relatório reportando as 
eventuais inconsistências | 
identificadas na etapa 2 do 
Cronograma 

Relatório preliminar para 
aprovação e comentários da 
Alta Administração do 
Tribunal 

Mídia 

Impressa e 
DVD 

Impressa e 
DVD 

1 Impressa e 
(DVD 
i 

j 
Relatório final, Matriz de 
Acesso ao Sistema e Plano 
de Ação 

Impressa e 
DVD 

Tipo 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: 
doe e pdf 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: 
doe e pdf 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: 
doe e pdf 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: 
doe e pdf 

(Grifo nosso) 

No referido Termo, constou, ainda, que caberia ao TJ/BA proceder ao acompanhamento 
da execução do Contrato, na forma da Lei Estadual de Licitações, sendo que a ação ou 
omissão da fiscalização não eximiria a contratada da sua total responsabilidade na 
execução do Contrato. 

Acerca da questão, a Lei Estadual de Licitações assim dispõe: 

Art. 151 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 
as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
conseqüências de sua inexecução, total ou parcial. 
[ - ] 
Art. 152 - Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da 
obrigação contratual a prestação do serviço, [...], bem como qualquer outro evento 
contratual cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança. 
[• ] 
Art. 154 - Cabe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do 
contrato, em todas as suas fases, até o recebimento do objeto, competindo-
lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade: 
I - anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos 
observados; 
II - transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos, 
cronogramas de execução e especificações do projeto, quando for o caso; 
III - dar imediata ciência a seus superiores e ao Órgão Central de Controle, 
Acompanhamento e Avaliação Financeira de contratos e convênios, dos 
incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de 
sanções ou a rescisão contratual; 
IV - adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da 
execução do contrato; 
V - promover, com a presença do contratado, as medições das obras e a 
verificação dos serviços e fornecimentos já efetuados, emitindo a competente 
habilitação para o recebimento de pagamentos; 
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VI - esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, solicitando ao setor 
competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas. 
VII - cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, 
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios; 
[...] (Grifo nosso) 

Das informações prestadas em resposta à Solicitação n° 01, reiterada pela Solicitação n° 
02, o Presidente do TJ/BA encaminhou o Ofício n° 2.121/2014-GP (Anexo 02), de 
19/12/2014, acompanhado de Documento de lavra da Diretoria Geral (Anexo 03), datado 
de 18/12/2014, do que cabe destacar, especificamente no que concerne ao 
acompanhamento e fiscalização do Contrato em análise: 

• Quanto à Gestão do Contrato 

Informo, de logo, que o gestor do contrato mencionado é o Diretor de Finanças 
deste Tribunal, como facilmente pode ser constatado da leitura do Processo 
encaminhado a Vossa Senhoria. 
Nada obstante isso, considerando que as atividades a serem desempenhadas 
pela empresa envolviam diversas áreas administrativas deste Tribunal, dentre elas 
a SETIN, SEAD, Controladona e DRH, o Presidente do Tribunal determinou à 
Diretoria Geral que acompanhasse a execução do contrato, como forma de 
garantir o acesso dos auditores a todos os dados necessários para um bom 
desempenho da atividade, como, aliás, ocorre também quando o TJBA é alvo de 
auditoria pelo TCE. 
[...] {Grifo nosso) 

Acerca desse tópico, vale registrar que: 

a) no Processo da Licitação, consta (fls. 20) a Cl n° 045/13, de 18/12/2013, por meio da 
qual o Diretor de Finanças apresenta as justificativas e motivações para a realização do 
certame; 

b) no Processo de Pagamento, consta a assinatura do Diretor de Finanças na liquidação 
da despesa, apenas após o atesto de recebimento definitivo e autorização para o 
pagamento, subscrito pelo Diretor Geral, conforme abordado no Item 5.3, deste Relatório. 

Dessa forma, e considerando a determinação da Presidência anteriormente transcrita, 
além dos documentos de ATESTO mencionados, resta evidenciado que a gestão do 
Contrato ficou a cargo da Diretoria Geral. 
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• Quanto ao Acompanhamento e Fiscalização do Contrato 

[...] 
Destaco que durante todo o período de execução do contrato a Administração 
desta Corte manteve fiscalização e controles intensos, realizou diversos 
questionamento à empresa, inclusive quanto ao método adotado nos trabalhos, 
culminando, inclusive, com o não aceite da nota fiscal apresentada referente à 
etapa 1 do Cronograma, prevista no item 7.5 do Termo de Referência (documento 
anexo). 
A conduta rígida e séria no acompanhamento dos trabalhos de auditoria resta 
evidenciada pelas reuniões com representantes do Grupo Maciel (atas em anexo), 
o que ocasionou até mesmo a substituição da equipe de auditores responsáveis 
pelos trabalhos. 
Esclareço que além da existência de constantes discussões entre a Alta 
Administração do TJBA e a empresa contratada, foi realizada reunião, no dia 
24/04/2014, oportunidade em que a equipe do Grupo Maciel apresentou relatório 
das atividades até então desenvolvidas, o cronograma, o plano e a metodologia 
de trabalho, [...] 
[...] 

No que concerne a tal questão, cabe frisar que foram apresentados, em anexo ao 
Documento encaminhado pela Diretoria Geral e aqui comentado, dentre outras, as peças 
a seguir elencadas, cujo conteúdo merece ser destacado, sendo oportuno frisar que o 
Contrato em análise foi firmado em 29/01/2014, com vigência até 29/05/2014. 

a) Ata da Reunião ocorrida em 14/04/2014, tendo como Pauta os seguintes assuntos: 
indisponibilidade do Cronograma e Plano de Trabalho para realização da Auditoria; 
envio de informações de outros clientes; descumprimento das etapas estabelecidas no 
Edital; pendências na entrega do produto contratado, o que impediria o efetivo 
pagamento do serviço; e penalidades e rescisão contratual. 

Das discussões sobre os temas apresentados, foi registrado que a Contratada ainda 
não tinha apresentado o Cronograma e Plano de Trabalho que, segundo o Contrato, 
deveria ter sido entregue em até 8 dias, após o início dos serviços. 

Vale frisar que tal reunião ocorreu já transcorridos 75 dias da execução do Pacto, 
portanto após 62,50% do tempo previsto para a conclusão dos trabalhos. 

Ademais, ainda na citada reunião, foi solicitada, pelo Diretor Geral, a comprovação da 
Empresa, quanto à realização dos trabalhos, com vistas a garantir a realização do 
quanto pactuado, sendo registrada a ineficiência das informações então apresentadas 
e estabelecido o prazo para a manifestação da Contratada, quanto à viabilidade ou 
não do cumprimento do objeto contratual. Na oportunidade, o Grupo Maciel S/S 
apresentou atestado de trabalhos realizados anteriormente. 
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O Assessor da Diretoria Geral destacou a dificuldade de encontrar prepostos da 
Empresa; a Diretora de Recursos Humanos questionou sobre solicitações então 
realizadas, que deveriam ter sido preliminares à execução dos trabalhos; enquanto 
que o Controlador-chefe questionou o por quê do regramento utilizado pelo sistema 
interno do TJ/BA não ter sido avaliado previamente, o que foi endossado pelo 
Coordenador e representante da Consultoria Jurídica. 

Ademais, foi questionada, pela Diretoria Geral, a confidencialidade das informações 
apuradas, tendo em vista o recebimento de informações de outro Cliente, qual seja o 
Terminal de Santa Catarina. 

Foi, ainda, salientada, dentre outros, a superficialidade ou total descumprimento de 
Itens do Edital, não tendo sido, também, identificada a fluxogramação, a avaliação da 
estrutura atual do ambiente de tecnologia da informação, a indicação das melhores 
práticas a serem adotadas, bem como registrada a ausência de avaliação da eficácia 
dos sistemas de proteção na minimização de riscos, da política de segurança da 
informação e do plano de continuidade de negócios. 

Assim, por conta do quanto relatado, a Diretoria Geral informou da impossibilidade de 
pagamento e da possibilidade de aplicação das penalidades previstas no Contrato. 

b) Ata da Reunião ocorrida em 24/04/2014, tendo como Pauta os seguintes assuntos: 
apresentação do Cronograma e Plano de Trabalho para ser discutido com a área 
técnica; detalhamento da metodologia a ser aplicada na realização da auditoria, 
explicitando como seriam desenvolvidas as etapas estabelecidas no Item 7.2, Anexo I, 
do Edital; apresentação do relatório de atividades desenvolvidas até o momento, 
conforme estabelecido no Item 7.6, Anexo I, do Edital; e deliberação sobre pagamento, 
penalidade e rescisão contratual. 

Na oportunidade foram efetuados registros por prepostos do TJ/BA, cabendo destacar 
o quanto a seguir apresentado. 

O Diretor Geral declarou a insatisfação do TJ/BA com o andamento dos trabalhos, 
salientando que a auditoria na Folha de Pagamento era prioridade da Gestão, 
reiterando que medidas corretivas e punitivas seriam adotadas, caso necessário. 

Ressaltou, ainda: 

[...] sua incredulidade frente à qualidade do trabalho apresentado afinai, 
transcorridos 84 dias de assinatura do contrato, com vigência de 120 dias -
improrrogável, o Grupo Maciel não apresentou nenhum relatório em 
conformidade com o quanto estabelecido no edital. 
[...] Questionou como os auditores presentes poderiam asseverar a realização do 
trabalho - nos 36 dias restantes para a realização das atividades desenvolvidas -
se nenhum produto foi entregue até o presente momento. Questionou como 
serão analisadas e estudadas as 236 rubricas diferentes que compõem a 
foiha de pagamento. 
[...] (Grifo nosso) 
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Ademais, o Diretor Geral, endossado pela equipe da Diretoria de Recursos Humanos, 
questionou o cumprimento do Contrato, dentro do prazo, em virtude do elevado 
número de exceções e inconformidades que seriam encontradas na folha de 
pagamento, enquanto que o Controlador-chefe questionou se a Empresa, desde o 
princípio estaria habilitada para realizar o trabalho, o que foi ratificado por membro do 
TJ/BA, que, inclusive, registrou preocupação com soluções paliativas que não 
apresentem o resultado esperado. 

O Diretor Geral lamentou, ainda, que, apenas faltando 36 dias corridos para a 
conclusão dos trabalhos, a Empresa contratada tenha iniciado a realização dos 
serviços, para o que o Coordenador de Pagamento salientou que, "mesmo que o 
resultado da auditoria seja satisfatório, não haverá tempo hábil para que intervenções 
sejam realizadas". 

Por fim, foi declarada a insatisfação quanto à ausência da equipe técnica nas 
dependências do TJ/BA, para o que a Empresa Contratada assegurou que, na sua 
sede, em Porto Alegre, haveria uma equipe numerosa dando suporte para a 
realização das atividades. 

Do quanto trazido das Atas mencionadas, o TJ/BA, no exercício do acompanhamento e 
fiscalização que lhe competiam, teve conhecimento de situações que comprometiam os 
resultados pactuados e que implicavam em descumprimento de cláusulas contratuais, 
para o que, com vistas a salvaguardar o interesse público, era necessária a adoção das 
medidas cabíveis. 

Ademais, não obstante o reconhecimento de que o tempo restante não seria suficiente 
para a execução das atividades previstas, foi registrada a impossibilidade de prorrogação 
do Contrato em comento, ainda que na sua Cláusula Nona - Do prazo de Vigência, tenha 
sido admitida prorrogação por igual período, ou seja, por mais 120 dias. 

Nesse sentido, o Contrato n° 02/2014-S, na sua Cláusula Décima Primeira - Dos Ilícitos e 
Penalidades, assim determina: 

A CONTRATADA cumprirá, rigorosamente, as condições estabelecidas neste 
contrato, na proposta vencedora, no edital e seus anexos, sobretudo o Termo de 
Referência, para execução dos serviços objeto deste contrato, inclusive 
obrigações adicionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, 
descumprindo as obrigações contratuais ou cometendo os ilícitos previstos nos 
artigos 184 e 185 da Lei Estadual n° 9.433/05, sujeitar-se ás seguintes 
penalidades: 
MULTA, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, da seguinte 
forma: 
[...] 
b) 10% [...] sobre o valor mensal do contrato, em caso de descumprimento parcial 
das obrigações contratuais, sejam elas de execução ou outras definidas neste 
contrato e seus anexos referidos, excetuando se as hipóteses de mora previstas 
nas alíneas "c" e "d" desta cláusula; 
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c) 0,3% [...] ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 
d) 0,7% [...] sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não excedente a 05 anos; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição a até que 
seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública Estadual; 
g) descredenciamento do sistema de registro cadastral. 

Do quanto exposto, resta configurada a ausência de adoção das medidas legais cabíveis, 
cabendo salientar que as situações apontadas pelo próprio TJ/BA reforçam o 
entendimento desta Auditoria, acerca dos produtos finais, conforme será tratado no Item a 
seguir. 

5.2 Análise das Entregas do Contrato n° 02/2014-S 

Com o intuito de proceder ao acompanhamento da execução do Contrato n° 02/2014-S, 
foi verificado se os produtos apresentados corresponderam ao quanto especificado no 
Termo de Referência. 

De plano, cabe transcrever as especificações constantes do seu Item 7.4 - Descrição das 
Entregas Finais: 

7.4 Descrição das Entregas Finais 
Abaixo relacionamos os produtos a serem apresentados na etapa final do 
projeto, pela CONTRATADA: 
7.4.1 Relatório Final, contendo: 
7.4.1.1 Descrição detalhada e quantificação, quando aplicável, de todas as 
exceções/não conformidades identificadas na auditoria (resultado dos testes); 
7.4.1.2 Riscos relacionados ao processo e seus sub-processos, com base na 
estrutura de controles vigente; 
7.4.1.3 Melhores práticas de controle, manuais e de sistemas, para assegurar a 
minimização dos riscos e a integridade das transações dos processos e sub-
processos foco da análise; 
7.4.1.4 Consolidação das conclusões e discussão dos resultados com a Alta 
Administração do Tribunal, incluindo recomendações de melhoria para eliminação 
das falhas identificadas e conseqüente minimização dos riscos e informando os 
impactos financeiros e da imagem institucional que cada solução/sugestão de 
melhoria poderá gerar, bem como os benefícios obtidos pela adoção das medidas 
indicadas. 
7.4.2 Matriz de Acesso aos Sistemas, incluindo os perfis de acesso revisados 
para as principais transações críticas dos módulos objeto do escopo, 
contemplando aspectos de segregação de funções, acesso não autorizado, 
acesso de servidor desligado e acesso excessivo à transações críticas. 
7.4.3 Plano de Ação, contemplando as atividades, as áreas envolvidas e o grau 
de relevância com relação ao prazo de implantação (imediato, curto e médio 
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Conforme mencionado no Relatório de Planejamento, foi entregue, à 1a CCE, o Relatório 
Circunstanciado de Auditoria, referente à Análise da Folha de Pagamento do TJ/BA, 
acompanhado de mídia contendo, dentre outros, a legislação utilizada, o Edital e o 
Contrato (Anexo 04, deste Relatório). 

Considerando que eram requeridos, além desse, a Matriz de Acesso e o Plano de Ação, 
foi expedida a Solicitação n° 01, reiterada pela Solicitação n° 02, para o que, consoante já 
mencionado, o Presidente do TJ/BA encaminhou resposta (Anexo 02), acompanhada de 
Documento de lavra da Diretoria Geral (Anexo 03), do que cabe destacar: 

• Entregas dos Relatórios Preliminar e Final e Discussão com a Alta Administração 

[ • • • ] 

Após diversas reuniões, discussões, solicitações e fornecimento de documentos 
(inclusive legislação local), no dia 30 de maio ocorreu a apresentação do relatório 
preliminar da auditoria à Alta Administração desta Corte (relatório em anexo), 
consoante se verifica na notícia veiculada no sítio eletrônico do TJ/BA (documento 
anexo), momento em que foi possibilitada a mais ampla discussão pelos setores 
administrativos do Tribunal, representados por suas chefias, e a equipe de 
auditores. 
Após a referida discussão, inclusive com apontamentos e esclarecimentos sobre 
os achados do relatório preliminar, a equipe de auditores realizou modificações no 
mencionado documento, a exemplo da verba "Abono Pecuniário" (fls. 78/81 do 
relatório final), na qual foi apontada, inicialmente, desconformidade, em razão do 
Decreto Judiciário n°152, de 09 de abril de 2010, que foi afastada após a 
Administração do Tribunal noticiar a existência do Decreto Judiciário n° 658, de 21 
de outubro de 2011,que revogou tacitamente a proibição do pagamento da citada 
verba. 
Concluídas as discussões acerca do relatório preliminar entre a equipe de 
auditores e o Tribunal de Justiça, houve a entrega do relatório final. (Grifo 
nosso) 

Entrega do Plano de Ação 

Ressalto que a simples leitura do documento revela que lá está devidamente 
delineado o Plano de Ação proposto pela empresa contratada, na forma prevista 
no instrumento. 
Após distribuição do relatório para os Setores Administrativos desta Corte e para a 
Controladoria do Judiciário (ofícios anexos), para conclusão dos trabalhos da 
auditoria e discussões sobre as não conformidades apontadas no relatório final, 
foi realizada reunião com a equipe do Grupo Maciel e a Alta Administração do 
Tribunal de Justiça, contando com a presença da Diretoria Geral, Chefia de 
Gabinete da Presidência, Consultoria, Controladoria do Judiciário, Assessoria 
Jurídica da Presidência, Secretarias de Administração, de Planejamento e 
Orçamento, Judiciária e Tecnologia da Informação e modernização, além da 
Diretoria de Recursos Humanos. 
Impende salientar que, consoante se verifica às fls. 25/41 do relatório final, 
foi elaborado plano de ações referente à política da segurança da 
informação, cuja implementação por consectário lógico, é de 
responsabilidade do Secretário de Tecnologia da Informação e Modernização 
- SETIM 
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Considerando que os demais achados dizem respeito, apenas, a verbas e 
servidores que, segundo a empresa, não poderiam integrar os quadros do 
poder Judiciário, conclui-se facilmente que não havia necessidade de traçar 
um plano de ação, cabendo unicamente ao gestor adotar as medidas 
saneadoras necessárias, caso entenda por acolher os fundamentos ali 
contidos. 
Diante desse quadro, ficou decidido pelo presidente do TJBAque, em relação aos 
demais achados, a Administração, em respeito aos princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa, deveria notificar os servidores apontados no 
relatório final, bem como os sindicatos e associações representantes dos 
servidores e magistrados. 
Após a conclusão do envio de todas as notificações e encerrados os prazos para 
apresentação das respostas, o Tribunal de Justiça irá adotar as medidas 
necessárias para regularização das não conformidades, sempre respeitando a 
legislação em vigor. (Grifo nosso) 

Do quanto informado e anteriormente transcrito, cabe comentar: . 

• especificamente no que concerne ao Relatório Final, consta informação de que este foi 
entregue na sua versão final (após as modificações que se fizeram necessárias). Tal 
peça, contemplando a alteração mencionada, foi encaminhada para esta Auditoria, 
constando adiante o resultado da análise do confronto do quanto apresentado com os 
requisitos estabelecidos no Contrato e no Termo de Referência; 

• já no que se refere ao Plano de Ação, necessário se faz registrar que a peça constante 
às fls. 25/41 do Relatório da Contratada, não pode ser considerado àquela a que se 
refere o Termo de Referência. 

O documento apresentado trata dos itens a seguir elencados: A. Política de Segurança 
da Informação; B. Infraestrutura da segurança da Informação; C. Responsabilidade 
pelos Ativos; e D. Segurança em Recursos Humanos e Física do Ambiente, contendo a 
informação sobre o Código, Revisão e Data. Tais ações abrangem a implantação e 
manutenção de uma SGSI, tendo em vista que o acompanhamento desta é tão 
importante quanto a sua instalação, com vistas a garantir a segurança do patrimônio. 

Já o Plano de Ação, especificado no Item 7.4.3 do Termo de Referência e segundo nele 
indicado, é aquele que deverá contemplar as atividades, as áreas envolvidas e o grau 
de relevância, com relação ao prazo de implantação (imediato, curto e médio prazos), 
das ações que visem sanear todas as não conformidades identificadas pela Auditoria 
Contratada, com o fito de dar efetividade à sua realização. 

Nesse sentido, os resultados finais apontados por uma auditoria precisam estar 
lastreados em critérios legais objetivos, sendo registrada conclusão, também, objetiva, 
com indicação pela conformidade dos exames realizados ou registro de todas as não 
conformidades, devidamente testadas e comprovadas, para as quais, imprescindível é 
a definição de recomendações e a mensuração dos impactos. 
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0 Tribunal de Contas da União (TCU), em seu Manual de Auditoria Operacional, 
registra que "Considerando que o gestor tem a responsabilidade de solucionar as 
ocorrências apontadas durante a auditoria, cabe a ele apresentar proposta das 
medidas a adotar e o respectivo cronograma", o que é feito por meio de um Plano de 
Ação, recomendando que representantes da equipe de auditoria possam orientar o 
processo de construção do plano, para que o documento apresentado atenda às 
necessidades de monitoramento e abranja medidas satisfatórias para solucionar os 
problemas identificados. 

Ainda segundo o TCU, por meio de tal peça são formalizadas as ações que serão 
tomadas para corrigir os problemas identificados pela auditoria, envolvendo, 
basicamente, um cronograma em que são definidos responsáveis, atividades e prazos 
para a implementação das deliberações. 

Assim, vale destacar que o Relatório Final é peça de autoria e responsabilidade da 
Auditoria, enquanto que o Plano de Ação é documento que deve ser elaborado, 
conjuntamente, pelo órgão e auditoria, a partir das não conformidades apontadas no 
Relatório Final, não integrando, por conseguinte, o mencionado Relatório. 

Portanto, a peça, Plano de Ação, constante do Relatório e tratada nos esclarecimentos 
prestados, não corresponde à exigida pelo Contrato e seu Termo de Referência, 
cabendo registrar que as não conformidades apontadas não se resumem ao quanto 
informado pelo Diretor Geral, consoante será abordado adiante. 

Por fim, vale informar que não há menção à Matriz de Acesso, nos esclarecimentos 
prestados, peça esta também requerida pelo Contrato e seu Termo de Referência e que 
não foi entregue pela Contratada. 

5.2.1 Relatório Final 

Para a análise da adequação do Relatório Final, além do quanto anteriormente 
detalhado, foram consideradas as demais especificações constantes do Termo de 
Referência, tendo-se verificado que tal peça deveria conter: 

• situações não conformes identificadas para todos os exames especificados no 
Edital, com os devidos detalhamentos e quantificações (resultado dos testes); 

• identificação dos riscos relacionados aos processos envolvidos, considerados os 
controles vigentes; 

• recomendações de melhoria para eliminação das falhas identificadas e 
conseqüente minimização dos riscos, informando os impactos que poderiam ser 
gerados, bem como os benefícios decorrentes do saneamento pretendido; 

• conclusões, após discussão dos resultados com a Alta Administração do TJ/BA. 

Oportuno se faz ressalvar que esta Auditoria não realizou análise quanto ao mérito das 
questões apontadas, mas, apenas, à verificação aos requisitos contratuais. . 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4, n.° 495, Plataforma V, CAB, Salvador/BA - CEP 41.475-002 

12. 



TCE/GEPRO 

PG. 15 

^ à T C E 1a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 1B 

Assim, as informações registradas tratarão, exclusivamente, do entendimento possível, a 
partir do quanto consignado pela Auditoria Contratada, sem contudo, abranger a 
interpretação dos critérios legais cabíveis. 

Do quanto constatado, cabe registrar: 

5.2.1.1 Fluxogramação e Análise Geral do Ambiente de Tecnologia da Informação 

Até onde foi possível verificar, não consta explicitada a fluxogramação dos procedimentos 
da folha de pagamento, nem a avaliação dos seus pontos críticos. 

Dentre os registros efetuados, foi apontado que existem manuais para roteirização das 
atividades referentes ao processamento da folha de pagamento, que, entretanto, não vêm 
sendo aplicados devido à defasagem de suas informações, uma vez que o Sistema 
sofreu várias alterações que não foram devidamente atualizadas. 

Dessa forma, foi afirmado que os servidores possuem funções e responsabilidades, para 
fins de geração das informações da folha de pagamento, que não integram qualquer 
regulamentação interna dos Setores envolvidos, o que, segundo registrado, "pode gerar 
riscos à execução das atividades devido à impossibilidade de responsabilização de 
servidores específicos pelo eventual descumprimento de suas funções". 

O Grupo Maciel S/S - EPP registrou que, após o laudo dado, apresentou uma proposta de 
elaboração e implementação de um Sistema de Gerenciamento de Segurança da 
Informação (SGSI). Entretanto, até onde foi possível verificar, não restou evidenciado o 
laudo exarado, mas a transcrição da necessidade de um SGSI, adotando a metodologia 
"Plan-Do-Check-Act" (PDCA). 

E mais, às fls. 25 a 41, do Relatório aqui analisado, constou sugestão do que é 
denominado de "Plano de Ação", para a execução da política de segurança da 
informação, peça esta que não se confunde com o Plano de Ação, previsto no Termo de 
Referência, uma vez que contempla ações a serem adotadas especificamente na SGSI, 
enquanto que o Plano de Ação estabelecido como uma das entregas finais do Contrato 
refere-se a documento contendo as medidas a serem adotadas pelo TJ/BA, para o 
saneamento das não conformidades identificadas, com os responsáveis pela execução e 
o prazo para as implementações respectivas, conforme já tratado, neste Relatório. 

5.2.1.2 Avaliação dos Itens integrantes da Folha de Pagamento 

Consoante Edital, os Itens constantes da Folha de Pagamento, inclusive aqueles 
relativos a devoluções e diferenças de salário (folhas suplementares), deveriam ser 
avaliados, com vistas a verificar: 

• se são devidos aos servidores ativos, inclusive considerados os requisitos 
estabelecidos; 

(TI) 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4, n.° 495, Plataforma V, CAB, Salvador/BA - CEP 41.475-002 



^ à T C E 
PG. 16 

1a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 1B 

• se estão de acordo com a legislação aplicável; 
• se são suportados pela documentação dos servidores; e 
• se os cálculos estão corretos e adequados. 

Assim, constou do Relatório da Auditoria Contratada, informação de que foram 36 os 
principais itens presentes na Folha de Pagamento, para os quais foram procedidos 
exames. São eles: Vencimento Básico; Subsídio; Cargo em Comissão; Abono de 
Permanência; Abono Pecuniário; Abono Permanente; Adicional de Função; Adicional de 
Horas Extraordinárias; Adicional Noturno; Adicional de Tempo de Serviço; Ajuda de Custo; 
Auxílio-alimentação; Auxílio-funeral; Auxílio-moradia; Auxílio-natalidade; Auxílio-
transporte; Condições Especiais de Trabalho (CET); Estabilidade Econômica; Férias; 
Gratificação de Salário-familia; Gratificação Especial de Eficiência; Gratificação Natalina; 
Gratificação pelo Exercício das Atividades Insalubres, Perigosas ou Penosas; Verba de 
Representação; Devolução Não Tributada; Função Gratificada; Imposto de Renda; 
Rendimentos Recebidos Acumuladamente; Vantagem Pessoal; Complementar Não 
Tributada; Gratificação de Atividade Externa; Parcela Autônoma de Equivalência Não 
Tributada; Redutor PCS e Redutor Férias; Reposição Art. 39 CF; Salário Referência; e 
Unidade Real de Valor (URV). 

Nesse sentido, vale frisar informação transcrita anteriormente da Ata de reunião realizada 
no dia 24/04/2014, quando o Diretor Geral questionou: 

[...] como os auditores presentes poderiam asseverar a realização do trabalho -
nos 36 dias restantes para a realização das atividades desenvolvidas - se 
nenhum produto foi entregue até o presente momento. Questionou como serão 
analisadas e estudadas as 236 rubricas diferentes que compõem a folha de 
pagamento. 

Assim, de pronto, cabe registrar que a Auditoria Contratada, segundo os resultados 
apresentados, não examinou todos as 236 rubricas integrantes da Folha, mas, apenas, 
36 delas, para o que não havia no Edital tal possibilidade. 

Para os itens selecionados para exame foram exarados entendimentos que, entretanto e 
conforme a seguir comentado, por vezes foram divergentes. 

Do Item 12\ cabe transcrever: 

[•••] 
Lato sensu, a compatibilização da estrutura de cargos é deveras complexa, eis 
que há um vasto rol de normas na folha de pagamento que não puderam ter 
seus respectivos valores apurados, devido à impossibilidade de se 
averiguar a base para os respectivos cálculos, como é o caso das vantagens 
pessoais. 
Quanto ao vencimento básico em folha, constatamos a sua adequação com o 
Plano de Cargos e Salários, que delimita uma tabela de observância a depender 
da classe e nível do servidor - lembrando que este regulamento é claro quanto à 
aplicação do Plano anterior aos servidores ingressados entre os exercícios de 
2008 e 2015. 

1 Item 12 - Verificara adequação dos cargos X salários na folha do TJ. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4, n.° 495, Plataforma V, CAB, Salvador/BA - CEP 41.475-002 

i h 



TCE/GEPRO 

PG. 17 

1a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 1B 

Verificamos ainda que todas as verbas incidentes na folha, que somadas 
culminam na remuneração do servidor, possuem previsão legal, de modo 
que não há questionamento quanto à incidência das mesmas. 
Os testes de auditoria foram elaborados e pautados no conteúdo da Lei N° 
11.170/2008 e seus anexos. A legislação encontra conteúdo anexo a este 
relatório, (grifo nosso) 

Tais informações indicam, dentre outros, a limitação quanto ao exame de valores pagos, 
bem como que TODAS as verbas possuem respaldo na legislação aplicável, não havendo 
questionamento sobre elas. 

Já no Item 152, foi trazida vasta legislação, aplicável a diversas verbas, bem como 
entendimentos, cuja clareza restou prejudicada, sob o ponto de vista desta Auditoria, 
conforme pode ser exemplificado quando, após mencionar as verbas de auxílio-moradia, 
auxílio-transporte e auxílio-alimentação, a Auditoria Contratada registrou: 

Todas as verbas acima listadas foram apuradas na folha de pagamento dos 
servidores, sendo que seus cálculos foram elaborados com obediência estrita aos 
percentuais previstos na legislação em apreço, com exceção da verba 
"DESCONTO TRANSPORTE" 
Segue relação de servidores em situação de Não Conformidade em relação a 
verba 191 - Salário Família: 

Acerca do quanto transcrito, necessário se faz consignar que não houve menção anterior 
a DESCONTO TRANSPORTE, mas o registro da conformidade do Auxílio Transporte, o 
que foi ratificado no Item 103, Subitem16. Ademais e conforme registrado, as não 
conformidades elencadas referem-se ao Salário Família, para o que não houve 
manifestação clara pela não conformidade. 

Por outro lado, no Item 10, quando da análise individualizada dos itens da Folha de 
Pagamento, foi registrado o que segue: 

A) Itens considerados Conforme 

• Vencimento Básico (Item 10.1) 

• Subsídio (Item 10.2) 

• Adicional Noturno (Item 10.09) 

• Adicional por Tempo de Serviço (Item 10.10) 

• Ajuda de Custo (Item 10.11) 

2 Item 15 - Verificação da adequação e cálculo dos adicionais estabelecidos, tais como periculosidade, insalubridade, salário família, 
auxílios em geral, adicional noturno, verbas específicas inerentes a determinadas funções, inclusive verbas de natureza indenizatória, 
entre outros. <i 
3 Item 10 - Verificar o atendimento aos aspectos legais (regime estatutário, CLT, acordos coletivos, legislações específicas divulgadas 
no Diário Oficial) e às diretrizes do Tribunal, onde sâo registradas as análises das 36 verbas examinadas. 
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• Auxílio-funeral (Item 10.13) 

• Auxílio-moradia (Item 10.14) 

• Auxílio-natalidade (Item 10.15) 

• Auxílio-transporte (item 10.16) 

• Gratificação pelo Exercício de Atividades Insalubres, Perigosas e Penosas (Item 
10.27) 

• Imposto de Renda (Item 10.28) 

• Redutor de PCS e Férias (Item 10.30) 

Já para o Item a seguir, não obstante o entendimento quanto à conformidade da 
concessão, cabe destacar o transcrito, ainda da análise da Auditoria Contratada. 

• Salário Referência (Item 10.33) 

Em que pese a determinação acima prever o seu expurgo da folha de pagamento 
dos servidores, a mesma somente foi excluída a partir de fevereiro de 2013. 
Ademais, em análise às folhas de pagamento dos servidores deste Judiciário, 
verificamos que não há inconformidades quanto à incidência desta verba no 
período auditado. 

Ainda no Relatório em comento, constou informação de que a Lei n° 6.411/1992 
teria excluído essa verba, que, entretanto, teria permanecido na Folha de 
Pagamento dos servidores do TJ/BA. Ademais, constou informado que a 
Controladoria Jurídica, em 2011, teria determinado a sua exclusão, mas que a 
verba "somente foi excluída" em 2013, sinalizando que, portanto, as concessões 
permaneceram sem respaldo legal. Todavia, a conclusão indica a não existência 
de inconformidades. 

B) Itens considerados Não Conforme 

• Adicional de Horas Extraordinárias (Item 10.8) 

• Férias (Item 10.21) 

• Estabilidade Econômica (Item 10.20) 

Para as verbas a seguir elencadas, a Auditoria Contratada registrou a não conformidade 
da concessão, cabendo destacar: 

[...] 
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• Abono Pecuniário (Item 10.5) 

O Decreto n° 3.634, de 01 de novembro de 1994, regulamenta o direito de gozo 
das férias. Em seu teor, esta normativa estabelece que obrigatoriamente deverão 
ser descontados os dias de gozo de férias, por ocasião da concessão do abono. 
Vejamos a disposto no artigo 11, parágrafo segundo: 

Art. 1 1 - 0 servidor poderá converter 1/3 [...] do período de férias em abono 
pecuniário, no valor da remuneração que lhe se seria devida nos dias 
correspondentes: 
[•••) 
§ 2o - A conversão referida neste artigo implica em redução proporcional 
igualitária dos dias de gozo de férias, (grifos nossos) 

Observando a incidência do abono pecuniário na folha de pagamento dos 
servidores, apuramos que esta gratificação vem sendo implantada em 
desobediência ao dispositivo mencionado, sem que haja a redução proporcional 
igualitária dos dias de gozo das férias. 

Até onde foi possível observar dos registros da Auditoria contratada, os cálculos 
consignados indicam a necessidade de desconto pecuniário de 10 dias, enquanto 
que a legislação apresentada estabelece que o desconto seja, estritamente, do 
período de gozo das férias, não havendo contestação à aplicação da mesma. 
Ademais, não houve menção de confronto dos pagamentos com os registros de 
freqüência. 

• Abono Permanente (Item 10.6) 

Foi apontada a nâo conformidade para 263 matrículas, consoante registros às fls. 
83 a 91, do Relatório da Auditoria Contratada. Segundo consignado, o Abono 
Permanente foi criado pela Lei n° 7.885, de 23/08/2001, sendo concedido, apenas, 
aos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, do Instituto Pedro Ribeiro de 
Administração Judiciária (IPRAJ) e dos Juizados Especiais e Juizados da Infância 
e Juventude da Comarca da Capital, tendo sido estendido a servidores lotados em 
outras unidades. 

Considerando que, no texto do Relatório, consta menção aos servidores 
vinculados ao Cliente: "EFETIVOS DA LEI 6677/94", que, a "título de exemplo" não 
foram legalmente contemplados com a verba, restou impossibilitada a verificação 
se o rol de matrículas apresentado esgota as situações de não conformidade, ou 
se referem apenas ao Cliente exemplificado. 

• Condições Especiais de Trabalho (CET) (Item 10.18) 

Segundo constou no Relatório, foram procedidos exames que resultaram nos 
seguintes registros: 

• inexistência de servidores com Função Gratificada cumulada com CET, 
sob quaisquer rubricas, o que atestaria sua incompatibilidade com esta 
modalidade de gratificação; 
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• inexistência de servidores com Horas Extraordinárias cumuladas à CET; 

• existência de servidores com CET cumulada ao Cargo Comissionado, 
tendo sido identificadas situações de incompatibilidade quanto a este 
critério de análise, para as matrículas consignadas às fls. 127 a 156, do 
Relatório da Auditoria Contratada, sem que tenha restado explicitado o 
critério que fundamentou o exame. 

Contudo, foi consignada limitação ao escopo das análises então realizadas, uma 
vez que a Auditoria Contratada entendeu que a verba é "indiscriminadamente 
concedida", o que teria impedido a verificação quanto ao vínculo da concessão às 
hipóteses legais. 

Ademais, constou registro de que o exame da concessão de CET, para Cargos 
Comissionados, não teria se esgotado, e que deveria ser realizada apuração 
aprofundada e melhor fundamentada acerca da possibilidade de concessão, para 
que se prevenisse a concessão de verbas incompatíveis. 

• Gratificação de Salário Família (Item 10.24) 

Não obstante registro pela não conformidade da concessão da verba em questão 
e até onde foi possível observar, não constou explicitada a não conformidade e os 
casos concretos. 

Nesse sentido, impende transcrever o texto do Relatório: 
[...] 

Em análise às folhas de pagamento dos servidores deste Tribunal, apuramos que 
o valor pago a título de salário família é de R$ 12,60 [...] por dependente. 
[...] 
Note-se que o Regime de Previdência estipula a remuneração mínima para que se 
tenha direito ao aludido salário. Todavia, em desacordo com tal previsão, esta 
Administração concedeu o benefício de modo indiscriminado a todos os 
servidores que possuíssem dependentes nas condições acima elencadas. 
Como ateste desta informação, em 2001, com a edição da Lei n° 7,815, de 29 de 
maio, as cotas de salário família concedidas indevidamente aos servidores que a 
elas não teriam direito passam a ser convertidas em vantagem pessoal, cujo valor 
é irreajustável e será devido enquanto perdurar a condição de dependência que 
motivou a concessão do benefício. Desta forma, as cotas de salário família 
concedidas até a data de publicação desta lei foram incorporadas a título de 
vantagem pessoal, de modo que aquelas conferidas aos servidores após o 
advento desta lei não poderão ser convertidas. 
Ponto interessante de destaque refere-se à não regularização do salário família 
para fins de concessão no âmbito estadual deste Ente Federativo, motivo pelo 
qual questionamos a aplicabilidade das regras de previdência geral no âmbito 
desta Administração. (Grifo nosso) 
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• Gratificação Especial de Eficiência (Item 10.25) 

Constaram registradas não conformidades para 67 matrículas elencadas às fls. 
191 a 193, do respectivo Relatório. Entretanto, até onde foi possível observar, não 
restou identificado o entendimento jurídico acerca da matéria. 

• Vantagem Pessoal (Item 10.35) 

Até onde foi possível verificar, o entendimento da Auditoria Contratada quanto à 
não conformidade da concessão da verba em comento lastreia-se em 
questionamento à legislação vigente. Senão vejamos: 

[...] 
As vantagens pessoais são gratificações conferidas aos servidores cujo caráter é 
eminentemente subjetivo, inerente às peculiaridades e especificidades de cada 
um. Verificamos por meio deste procedimento de auditoria que pela simples 
análise das verbas apuradas nas folhas de pagamento dos servidores não se 
consegue apurar a motivação específica para suas respectivas concessões. 
Esta modalidade de vantagem vem sendo concedida há tempos pelo Judiciário do 
Estado da Bahia sob diversos fundamentos, alicerçados no ordenamento jurídico 
vigente. [...] (grifo nosso) 

Nesse sentido, tratou sobre a legislação aplicável a verbas concedidas a título de 
vantagem pessoal, registrando, por fim, o quanto a seguir transcrito: 

Deste modo, com relação à implantação das vantagens pessoais aos servidores, 
há necessidade que se apure com atenção a forma de concessão, para que o 
servidor não venha a ser gratificado inúmeras vezes pelo exercício da 
mesma função com várias vantagens diferentes, expressamente previstas 
em lei. Considerando que as vantagens pessoais incorporadas em valor nominal 
são reajustadas no mesmo percentual de majoração dos vencimentos básicos 
(artigo 1o, inciso II, Lei n°. 12.211, de 20 de abril de 2011), tais concessões 
acarretam em grandes rombos na folha de pagamento de pessoal, onerando 
excessivamente o Poder Público. (Grifo nosso) 

Do anteriormente exposto, foram consignadas 81 matrículas com inconformidades, 
como elencado às fls. 219 a 223, do Relatório respectivo, sendo ainda registrada, 
consoante transcrição, a necessidade de apurações quanto à forma de concessão 
das vantagens pessoais aos servidores. 

C) Limitação de Escopo 

Segundo registrado, não foi possível a realização dos exames das verbas a seguir 
apresentadas, restando limitado o escopo, cabendo transcrever: 

• Devolução não Tributada (Item 10.19) 

Trata-se de verba apurada nos contracheques dos Juizes, cliente [M] Magistrados, 
especificamente nos meses de junho e julho de 2011, no valor de R$563,07 [...]. 
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Devido ao total desconhecimento da natureza desta verba, esta equipe de 
auditoria restou impossibilitada de realizar quaisquer aferições quanto ao seu 
amparo jurídico e ao cômputo do valor lançado em folha de modo isonômico a 
todos os Juizes. (Grifo nosso) 

Do quanto exposto, restou registrado o "total desconhecimento da natureza desta 
verba", concedida isonomicamente aos Magistrados, sem que tenham sido 
consignadas iniciativas formais para esclarecimento, perante a Administração, na 
busca da identificação dos critérios legais aplicáveis e do necessário exame da 
verba, nos termos estabelecidos no Contrato firmado. 

• Rendimentos Recebidos Acumuladamente (Item 10.31) 

Em suma, concluímos que a referida norma não dispõe sobre o fundamento 
desta parcela e nem sobre a sua origem na folha de pagamentos do Tribunal. 
Frise-se que muito embora se presuma que rendimentos acumulados são aqueles 
decorrentes do trabalho ou de aposentadoria, pensão, transferência para a 
reserva remunerada, por motivo de decisão judicial ou até mesmo em razão de 
alteração de remuneração referente a anos anteriores ao do recebimento, a 
denominação concedida à verba deixa dúbia a sua possibilidade de 
incidência, o que a torna obscura para fins de análise. 
Ademais, verificamos a incidência da aludida parcela nos contracheques dos 
servidores de forma significativa, porém em valores mais expressivos nas 
folhas de pagamento dos magistrados, em quantum fixo ou variado (valores 
diferenciados dentre os magistrados). [...] 
Logo, a variedade de incidências da referida verba impossibilita a conclusão 
a respeito de sua real função, motivo pelo qual restou impossibilitada a 
apuração de seus respectivos valores nas folhas de pagamento. (Grifo nosso) 

• Unidade Real de Valor - URV (Item 10.34) 

Foi registrado no Relatório em análise, no que se refere à apuração e 
incidência desta parcela, nas folhas de pagamento dos servidores, que, "por 
se tratar de verba externa ao período de análise desta auditoria, restou 
impossibilitada a averiguação de seus valores". 

D) Itens Não Conclusivos 

Para os itens a seguir apresentados, foram consignados entendimentos quanto aos 
normativos aplicáveis e menção à incompatibilidade com outras verbas ou sobre a 
extinção deles, sem, entretanto, registro conclusivo dos exames das situações concretas. 
São eles: 

• Cargo em Comissão (Item 10.3) 

• Abono de Permanência (Item 10.4) 

• Função Gratificada (Item 10.22) 
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• Gratificação de Atividades Externas (Item 10.23) 

• Gratificação Natalina (Item 10.26) 

• Verba de Representação (Item 10.36) 

Já para os itens tratados adiante, houve registro quanto à não identificação de normativos 
aplicáveis, imprescindíveis aos testes, seja relativo à majoração, ou por serem verbas 
indenizatórias, não obstante não haver registro de impossibilidade dos exames. São eles: 

• Auxílio-Alimentação (Item 10.12) 

• Complementar não Tributada (Item 10.17) 

• Parcela Autônoma De Equivalência (Item 10.29) 

Para os 2 itens a seguir tratados, constou questionamento á legislação aplicável. Senão 
vejamos: 

• Adicional de Função (Item 10.7) 

A matéria foi tratada sob o aspecto legal, sendo apresentado histórico, sem ter sido 
possível evidenciar registro quanto à pertinência das percepções realizadas. 

Para mais, do quanto a seguir transcrito, restou questionada a legislação aplicável 
à matéria (Decreto n° 152, de 30/04/2010) e informado os casos de verbas 
incompatíveis. 

[...] 
Durante os procedimentos de apurações desta auditoria, solicitamos perante a 
Administração uma normativa que revogasse o disposto neste decreto, o que até 
o momento não foi atendido (salvo com relação ao abono pecuniário, onde 
verificamos a incidência do Decreto Judiciário n°. 658/2011). Deste modo, 
consideramos que, para fins de apuração das evidências verificadas, este decreto 
continua em vigor até o presente momento. E como parte das determinações 
deste regramento não foi observada, foram geradas inconformidades na folha de 
pagamento de pessoal. 
[...] 
Deste modo, aliando o rol de incompatibilidades previstas nas legislações 
esparsas acima amparadas, esta auditoria conclui, de forma liquidante, que o 
adicional de função é incompatível com as seguintes verbas: 

Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET; 
• Gratificação por Regime de Tempo Integral - RTI; 
• Vantagens Pessoais recebidas a qualquer título; 
Cargo em Comissão; 

• Função de Confiança 
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• Reposição art.39 (Item 10.32) 

Foi registrada dúvida quanto à aplicabilidade da verba em questão, consoante 
segue: 

Em resposta, esta equipe de auditoria percebeu a informação de que a parcela é 
oriunda das horas extras percebidas em data anterior a vigência da Lei n° 
6.677/94, convertidas em "Reposição Art. 39 CF". A título de referência 
mencionou-se o Processo Administrativo 20275/09. 
[ - ] 

Notamos pela análise das folhas de pagamento que com o advento do Decreto n° 
152/2010 houve a suspensão da prestação de horas extraordinárias e após tal 
decisão o valor recebido pelos servidores a esse título (Hora Extra) continuou a 
ser percebido, contudo com outra denominação: Reposição art. 39. 
Em verdade, essa nova denominação concedeu aos servidores a possibilidade de 
torná-la permanente em folha, garantindo aos seus titulares a percepção. 
Indagamos se tal situação poderia ocorrer, pois devido à escassez de 
informações acerca da parcela, não se pode afirmar a sua natureza jurídica. 
Explicamos. 
A natureza do "adicional", seja qual espécie for, tem por objetivo remunerar uma 
determinada condição mais oravosa. enquanto a mesma perdurar. Por esse 
motivo, cessada a situação, a incidência do adicional também deverá cessar. 
Com relação a esta verba específica, verificamos que houve somente uma 
alteração de nomenclatura, garantindo-se a manutenção da parcela a título de 
reposição, o que onera a folha de pagamento. 
[...] 
Como outrora informado, devido à sua incorporação a título de verba de 
reposição, não há como verificar a sua natureza jurídica, motivo pelo qual resta a 
indagação sobre a sua compatibilidade com o disposto no Decreto n°. 152/2010. 
Caso compreendamos que tal parcela altera sua natureza, não há situação de 
inconformidade a ser mencionada quanto a esta verba. Todavia, caso se entenda 
que a "Reposição art. 39 CF" mantém a natureza do adicional por horas 
extraordinárias, poderemos apontar como situações de inconformidade as 
seguintes matrículas: [...] 

Na seqüência, foram elencadas 49 matrículas identificadas, consoante fls. 206 e 
207, do Relatório da Auditoria Contratada. 

Outrossim, no que se refere especificamente à verificação quanto à adequação do 
pagamento de Verbas de Devolução e Diferença de Salário (Folhas Suplementares), 
conforme tratado no Item 164, do Relatório, a Auditoria Contratada não concluiu sobre os 
exames, tendo registrado, apenas: 

• Devolução não tributada - incidência e motivação desconhecidas; 
• Diferença retroativa - motivo de pagamento e forma de cálculo 

desconhecidos; 
• Diferença de nível - pagamento de diferença, não paga, relativa a progressão 

funcional; 

4 Item 16 - Verificar a adequação sobre o pagamento de verbas de devolução e diferença de salário (folhas suplementares 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4, n.° 495, Plataforma V, CAB, Salvador/BA - CEP 41.475-002 



TC-E/GEPRO 

PG. 25 

^ T C E 1a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 1B 

• Diferença de anuênio - diferença do valor pago incorretamente, quando da 
época de sua majoração; e 

• Complementar não tributada - parcela de caráter específico, variando de 
acordo com o servidor. 

5.2.1.3 Avaliação das Informações Mantidas nas Bases de Dados 

No Item 85, foi informado que os documentos dos servidores são armazenadas no 
Sistema de Gerenciamento de Arquivos (SGA), que foi implantado recentemente, com 
vistas à automação de acesso aos arquivos, estando, naquela oportunidade, "em fase de 
adequação", cabendo à Empresa Gráfica da Bahia (EGBA) a digitalização e 
gerenciamento das informações. 

Ademais, constou registrado que: 

Elaborados testes neste sistema, por meio de consultas às pastas de 
determinados servidores, verificamos que o mesmo, apesar de vagaroso, é 
eficiente quanto à busca e guarda dos arquivos. Todavia, verificamos que o 
mesmo é falho quanto à sua forma de alimentação, eis que a mesma é 
conduzida de modo manual. Neste sentido, verificamos que a denominação 
conferida ao tipo de documento consultado eventualmente não coincide com 
aquele anexado sob a referida denominação; ainda, verificamos que há vários 
arquivos cuja visibilidade resta prejudicada. Os documentos não foram 
anexados de modo cronológico, de modo que há vários arquivos anexados à 
pasta de forma confusa e não seqüencial, o que dificulta as buscas por 
documentos específicos, (grifo nosso) 

Já no Item 136, foi salientada, também, a desatualização das informações constantes da 
Certidão e Mapa de Tempo de Serviço, tendo sido registrado que tal situação poderá 
gerar pagamentos, substituições e progressões incorretas. Para comprovar o quanto 
afirmado, foi informado que um servidor, tomado aleatoriamente para análise, recebeu 
progressão em razão de pós-graduação, que, entretanto, não consta comprovada em sua 
pasta. 

Dentre os demais aspectos tratados no Relatório, consta, o Item 177, que tratou da 
integridade da Base de Dados, quando foram efetuados os seguintes registros: 

• erros de pesquisa, por incompatibilidade de versões do Sistema; 
• inclusão dos registros de forma manual, para o que deve-se buscar a 

automatização ou a criação de críticas para validação das entradas; e 
• defasagem de atualização dos dados cadastrais dos servidores, em ambos os 

sistemas (Sistema de Recursos Humanos e o Sistema de Gerenciamento de 
Arquivos). 

5 Item 08 - Sistema de Gerenciamento de Arquivos. 
6 Item 13 - Verificar a adequação do grau de instrução do servidor considerando os pré-requisitos em relação a escolaridade para 
ocupação do cargo. 
7 Item 17 -Auditara Base de Dados do Cadastro de Servidores Ativos visando assegurar a integridade das informações registradí 
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5.2.1.4 Avaliação Quanto à Adequação do Provimento/Admissão 

A) Estabilidade Funcional 

Posteriormente à análise dos itens integrantes da Folha de Pagamento, constou do 
Relatório da Auditoria Contratada (fls. 225 a 245), item sem número, denominado de 
ESTABILIDADE FUNCIONAL, onde é apresentada, inicialmente, a definição de tal 
conceito, como sendo um atributo de cargo público, nos termos do art. 19, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que determinou que os servidores que 
estavam em exercício, na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco 
anos continuados, e que não tivessem sido admitidos na forma regulada no seu art. 37, 
passariam a ser considerados estáveis no serviço público. 

Assim, como resultado dos exames realizados, registraram: 

Tal situação se verifica na prática com relação aos servidores que ingressaram 
neste Tribunal após o dia 05 de outubro de 1983 como celetistas e assim 
permaneceram, adquirindo indevidamente a estabilidade funcional por meio de 
disposição constitucional prevista na Carta Estadual (que por sua vez não ampara 
o interregno previsto na Constituição Federal). Servidores que se encontram 
nesta situação encontram-se na listagem de clientes [C], também 
denominados como "Efetivos da Lei 6677" e os antigos empregados do 
IPRAJ - Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária. 
[...] 
A lei de criação do Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária - IPRAJ 
estabeleceu expressamente que os servidores que integrassem o seu quadro de 
empregados haveriam de se submeter a concurso público de provas, com 
posterior assinatura de contrato de trabalho (contrato individual de prestação de 
serviços), caracterizando, deste modo, o regime celetista. No entanto, restou 
nítido que a investidura se produzia por meio de processo simplificado, 
através da análise de currículos e da realização de entrevistas técnicas, 
conforme pode se perceber através do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 01/2009. Sendo assim, fica evidenciado o flagrante 
descumprimento do que fora estabelecido na própria Lei de criação da 
Autarquia, mas precisamente em seu artigo 7o, parágrafo primeiro, onde se 
estabelece que: "A admissão de pessoal no quadro do IPRAJ será precedida de 
concurso público de provas". 
[...] Dessa forma, conclui-se que os servidores celetista que ingressaram no 
serviço público após a data supramencionada sem a realização de concurso 
público encontram-se em situação de irregularidade. 
[...] (sic.) (Grifo nosso) 

Nesse rol, afirmaram que encontravam-se todos os servidores do IPRAJ, já que a Autarquia foi 
criada em 1984, enquanto que o prazo mínimo para os 5 anos, antes da CF, foi no exercício de 
1983, tendo sido mencionado, apenas, um Edital relativo ao exercício de 2009, quando 
registraram: 
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Desta forma, é nítido que os servidores celetistas que ingressaram na 
Administração Pública em 1984, através da criação do IPRAJ, estão em total 
desconformidade ao que se estabelece na Carta Magna de 1988. Sendo assim, a 
permanência destes como ativos em folha, é uma "aberração jurídica", 
afrontando o princípio da legalidade presente no ordenamento jurídico 
brasileiro. 
Mesmo diante das incongruências apontadas, os servidores do IPRAJ 
continuaram a exercer suas funções normalmente, percebendo, além dos direitos 
que já haviam adquirido por meio das normas específicas desta Autarquia, as 
benesses dos servidores estatutários. 

No mesmo ano em que o Estatuto dos Servidores é aprovado, em 1994, no mês 
de novembro a Lei n° 6.681 é criada para majorar os vencimentos dos 
serventuários da Justiça, dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, do 
Juizado de Menores da Capital, dos Juizados Especiais e de Pequenas Causas e 
dos servidores do Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária 
-IPRAJ. Aproveitando o momento, o Governo do Estado da Bahia promulga a 
norma citada, ratificando a idéia de que os servidores do IPRAJ são considerados 
como estatutários, mesmo sem ter adquirido estabilidade, ou terem sido 
aprovados em concurso público nos moldes previstos na Constituição Federal. 
Nessa mesma linha de inconformidades, intimamente relacionada aos servidores 
do IPRAJ, no ano de 2004 foi criada a Lei n°. 8.977 onde se determinou, em seu 
artigo 1o, parágrafo único, que estariam inclusos no quadro da Secretaria do 
Tribunal de Justiça, vejamos: 

Art. 1o - O Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia estabelece a política e fixa as diretrizes para 
a administração do pessoal técnico-administrativo e auxiliar dos Ofícios e 
Serventias da Justiça e dos diversos órgãos da Secretaria do Tribunal de 
Justiça, respeitadas as peculiaridades de cada cargo. 
Parágrafo único - Incluem-se no quadro de servidores da Secretaria do 
Tribunal de Justiça os Servidores do Juizado de Menores, dos Juizados 
Especiais e do Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária IPRAJ. 

Desta feita, os mesmos passariam a perceber o que já fora incorporado pelo início 
ilegal do seu vínculo com a Administração Pública, acrescido dos benefícios e 
aumentos atinentes aos servidores estatutários que foram aprovados em concurso 
público. Sendo assim, diversos reajustes foram feitos, como se percebe pela 
análise das Leis 6.681 de 1994; 9.280 de 2004 e 9.521 de 2005. 

Desta forma, conclui-se por meio destas análises e evidências de auditoria, no 
que concerne aos clientes [C] - Efetivos da Lei 6677/1994 - servidores ativos, a 
quantidade de incongruências jurídicas neste Instituto, que foi criado com o 
fito de estabelecer a organização e gestão administrativa do Tribunal, vindo 
a trazer somente incongruências, que culminaram em sua extinção. A 
vinculação dos servidores ao IPRAJ e posterior inclusão forçada destes ao 
regime estatutário representa manifesta violação aos ditames de 
estabilidade, eis que desobedecidas as diretrizes previstas em lei. 

[...] 

[...] 
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Os servidores (remanescentes) do IPRAJ, que se encontram com status de 
servidores "ativos" em folha de pagamento do Poder Judiciário da Bahia, 
encontram-se em situação de irregularidade por violação à Lei Maior. Por não 
possuírem a garantia da estabilidade, como determina o artigo 19 do ADCT, estes 
empregados não poderiam prosseguir no serviço público, salvo se submetidos a 
concurso público de provas ou provas e títulos para investidura em cargo publico, 
como expressamente determina o artigo 37 da Constituição Federal. Sendo 
assim, a manutenção desses funcionários no quadro da Administração 
Pública viola diretamente os Princípios da Legalidade e da Isonomia, e por 
ricochete a Norma Maior do ordenamento jurídico brasileiro. 
[...] 

Na seqüência, foram registradas, às fls. 237 a 245, do Relatório, 252 matrículas tidas 
como de manutenção ilegal. 

Acerca do quanto aqui registrado, vale informar que esta Auditoria identificou, 
preliminarmente, no Sítio do TJ/BA, o Edital n° 01/2009, tendo verificado que o mesmo foi 
cancelado, por meio da Portaria n° 92/2009, do próprio IPRAJ (Anexo 05), conforme 
transcrição a seguir: 

O DIRETOR-SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO PEDRO RIBEIRO DE 
ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA IPRAJ, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, considerando as desconformidades legais identificadas no 
Edital n° 01/2009, referente ao processo seletivo simplificado visando a 
contratação de pessoal, por tempo determinado, em Regime Especial de 
Direito Administrativo REDA, 
RESOLVE: 
(1) Suspender o processo de seleção acima mencionado; 
(2) Considerar sem efeito todas as inscrições realizadas/efetuadas pelos 
candidatos. (Grifo nosso) 

Ademais, esta Auditoria identificou o Edital n° 001/1999, do IPRAJ, publicado no Diário do 
Poder Judiciário (DPJ), de 23/09/1999, que tratou de processo seletivo para provimento 
de cargos diversos, por meio de concurso público, com fundamento no art. 37, CF, que, 
dentre outros, foi analisado por este TCE. 

Dessa forma, as informações contidas no Relatório da Auditoria Contratada não são 
suficientes para a afirmativa apresentada, no sentido de que teria restado, frise-se, "nítido 
que a investidura se produzia por meio de processo simplificado, através da análise de 
currículos e da realização de entrevistas técnicas, [...]", para o que mencionaram, apenas, 
o Edital 01/2009, que, entretanto, foi cancelado, bem como quanto a assertiva de que 
teria restado "[...] evidenciado o flagrante descumprimento do que fora estabelecido na 
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B) Confronto com Publicações no Diário Oficial da Justiça 

Já no que se refere à verificação da aderência do provimento / admissão, em relação ao 
divulgado no Diário Oficial, segundo relatado, foram examinadas as pastas dos 
servidores, não existindo, entretanto, registro conclusivo sobre o assunto, mas 
consignado o quanto a seguir transcrito, restando evidenciado a limitação dos exames 
realizados, o que comprometeu a verificação almejada. 

[ - - ] 
Em análise às pastas, verificamos que grande parte dos servidores com mais 
tempo de serviço nesta Instituição não possui a publicação referente ao seu 
ingresso na Administração por meio de acostamento de página do Diário 
Oficial. Em contrapartida, constatamos que devido ao ingresso destes em 
momento deveras anterior â Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro 
de 1988, parcela destes possui em sua pasta um Contrato de Prestação de 
Serviços firmado com o Tribunal de Justiça, o que atesta, com relação a alguns, a 
desconformidade não somente com relação à aderência do provimento, mas 
também com relação à forma de admissão no quadro de pessoal da 
Administração. 
Notamos igualmente estes servidores que possuíam um Ajuste firmado com o 
Tribunal posteriormente ingressaram com pleito administrativo solicitando o 
cômputo deste período para fins de contagem de tempo de serviço. Com o 
atendimento destas solicitações em sentido favorável, verificamos que a 
publicação deste decisium consta da pasta dos aludidos servidores, inclusive para 
fins de enquadramento dos mesmos nesta Administração em regime diferenciado. 
Cientificamos ainda que nas pastas de determinados servidores, ainda tratando 
daqueles que ingressaram há tempos no Tribunal, verificamos que somente 
encontramos documentos referentes à sua situação na Administração após 
os anos de 1990 e 1991, o que tornou impossibilitada a busca dos respectivos 
Diários Oficiais com as comprovações de aderências de provimento e admissões. 
Quanto aos servidores com ingresso recente nesta Instituição, verificamos a 
totalidade da documentação em suas respectivas pastas virtuais até o 
exercício de 2012, eis que a empresa contratada para promover a 
digitalização e o arquivamento dos dados ainda se encontra em 
procedimento de implantação e adaptação dos documentos para disposição 
no modo virtual. 
Esta equipe de auditoria foi cientificada pela Diretoria do Departamento de 
Recursos Humanos acerca da lotação de um servidor específico com a finalidade 
única de proceder à análise dos Diários Oficiais, com o fito de sincronizar as 
informações contidas nesta cartilha com as pastas dos servidores, no intuito de 
mantê-las sempre atualizadas, (grifo nosso) 

C) Adequação da Escolaridade em Relação ao Requisito do Cargo 

No Item 13, constou avaliação quanto à adequação do grau de instrução do servidor, em 
relação aos pré-requisitos de escolaridade para ocupação do cargo, quando foi registrado 
que substituições têm sido feitas sem observar a escolaridade, utilizando-se como 
justificativa a necessidade do serviço, que, entretanto, não há que ser aceita para todos 
os casos, pois, dessa forma, tal situação acabaria por não ser uma exceção, implicando 
em descumprimento à regra, contudo, não tendo sido registrado o elenco das situações 
irregulares identificadas. 
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Ainda neste Item, foi apresentado exemplo de servidor em situação não conforme, de 
acordo com o a seguir relatado: 

Não obstante o quanto informado, não foram registradas as não conformidades 
identificadas. 

Ademais, vale salientar registro da Auditoria Contratada de que os exames foram feitos 
considerando as informações constantes das bases de dados que, entretanto, conforme 
abordado em Item anterior, não estavam devidamente atualizadas. 

5.2.1.5 Avaliação das Progressões de Carreira 

Constou informação, no Item 148, do Relatório da Auditoria Contratada, de que somente 
no ano de 2013 houve a regulamentação do Plano de Cargos e Salários, o que teria 
ensejado a não ocorrência de Progressões por Escolaridade. 

Já no que se refere à Progressão Funcional, constou entendimento quanto à adequação 
dos critérios estabelecidos. 

Ademais, foi consignado que, no período da auditoria, o TJ/BA não concedeu quaisquer 
Progressões por Merecimento, devido à falta de fundamentação legal e que esta 
modalidade de Progressão somente veio a ser regulamentada no final do último exercício 
de análise, motivo pelo qual não teriam existido constatações sobre o tema. 

5.2.1.6 Avaliação Quanto à Existência de Funcionários em Duplicidade 

No Item 219 foi mencionada a repetição de matrículas, para o que inicialmente foram 
excluídos os homônimos, restando os casos de acúmulo de função. A partir deles, foram 
consideradas as hipóteses legais, não tendo sido registrado, de forma clara, o 
entendimento final. 

8 Item 14 - Verificar a adequação da progressão de carreira considerando: classe de entrada no cargo; interstício; demais pré-
requisitos para progressão (cursos de capacitação profissional/especialização); 
9 item 21 - Verificar os funcionários em duplicidade ou ativos em mais de um departamento do tribunal, verificando a adequação sobre 
acúmulo de funções de acordo com a legislação em vigor, a limitação da remuneração em relação ao "teto constitucional" e a carga 
horária total considerando o acúmulo, concluindo sobre a sua razoabilidade. 

Quanto a questão do escalonamento dos comissionados foram apuradas as 
seguintes situações: há um servidor selecionado de forma aleatória que 
exerce função comissionada símbolo FC-3, ou seja, deveria ter nível superior 
para exercer o respectivo cargo. Contudo, em seu mapa consta nível médio. 
Logo, percebe-se que existem servidores que não preenchem os pré-
requisitos de escolaridade estabelecidos na lei e, portanto, não poderiam 
exercer as funções para o qual foi designado. 
[...] (Grifo nosso) 
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5.2.1.7 Avaliação dos Controles de Freqüência 

Acerca da verificação quanto à existência de informações de registros de freqüência dos 
servidores e a conferência da adequação dos valores pagos a tal título, foi consignado, 
no Item 2310 que "não existe o registro da freqüência dos servidores no sistema desse 
Tribunal", não havendo objeto a ser analisado, impossibilitando o exame pretendido. 

Quanto a tal afirmativa, vale ressaltar que constou registrado no Item 111 o quanto a 
seguir transcrito: 

[...] a Coordenação de Registros e Concessões é responsável também pelo 
lançamento das ausências dos servidores ao ambiente laborativo, eis que o 
sistema de ponto eletrônico atualmente implantado no TJ/BA não é vinculado â 
folha de pagamento, o que impõe aos gestores das áreas específicas o dever de 
oficiar à COREG acerca das ausências do servidor para que haja o desconto em 
folha dos dias não trabalhados. 

Concluídas as constatações registradas neste Item 5.1, acerca da entrega final 
apresentada pela Auditoria Contratada, e considerada, pelo TJ/BA, como Relatório Final, 
foi possível identificar, dentre outros, o que segue: 

• não constam registros com manifestação e entendimento do TJ/BA, 
impossibilitando conhecer possíveis contestações ou esclarecimentos sobre as 
situações apontadas, conforme requerido no Termo de Referência; 

• quanto às avaliações previstas no Edital e Contrato, foram constatados itens em 
que: 
• não foi possível identificar a conclusão da Auditoria Contratada; 
• foram questionados os normativos aplicáveis; 
• houve limitação ao escopo, sem registro das iniciativas técnicas cabíveis; 
• foi registrada a necessidade de outros exames, de forma a esgotar a análise da 

matéria; 
• não foram trazidos elementos essenciais às afirmações pontuadas, a exemplo 

da inexistência de concurso para a contratação de servidores para o IPRAJ, 
apresentando-se apenas um Edital do ano de 2009, que foi cancelado; e 

• o entendimento exarado considerou o quanto identificado, para um servidor, 
"tomado aleatoriamente". 

Ademais, para as não conformidades apresentadas, não foram identificadas as 
necessárias recomendações, nem as avaliações de impacto requeridas, exceto para itens 
específicos. 

10 Item 23 - Verificar a Existência das Informações dos Registros de Freqüência dos Servidores, Conferindo sua Adequação em 
Relação a Freqüência Paga, Atentando para a Tempestividade de Registro do Ponto. 
11 Item 01 - Entendimento Geral e Fluxogramação do Processo de Folha de Paaamí»ntn mm Identificação do Nível de 
Descentralização de Atividades, Responsabilidades Compartilhadas na Geração de de Folha e Formalização e 
Arquivamento da Documentação Suporte dos Lançamentos. 
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Tais situações contrariam o quanto estabelecido por meio do Contrato e seu Termo de 
Referência, cabendo salientar que o próprio TJ/BA, consoante abordado no Item anterior, 
formalizou fragilidades na execução dos trabalhos auditoriais e resultados apresentados, 
o que reforça as constatações aqui consignadas. 

Oportuno ressaltar, que esta Auditoria não realizou análise quanto ao mérito das questões 
apontadas, e que as considerações anteriormente registradas não significam a 
concordância com o entendimento da Auditoria Contratada, vez que os exames 
restringiram-se à verificação quanto aos requisitos contratuais celebrados. 

5.3 Análise dos Pagamentos Realizados 

Consoante tratado no Item anterior, constava previsão de pagamento em quatro parcelas 
iguais, mediante a entrega dos produtos especificados, bem como que este seria 
realizado no prazo de até 8 dias, a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, após 
sanadas eventuais pendências, e após a declaração do TJ/BA do recebimento definitivo 
dos serviços prestados. 

Conforme também mencionado no Planejamento, apenas em 27/06/2014 foram 
efetuados os pagamentos relativos a tal Contrato. 

Da análise do Processo de Pagamento n° TJ-ADM-2014/11/773 (Anexo 06), foi possível 
verificar a realização dos seguintes empenhos: 

Tabela 01 - Empenhos realizados Em r$i,oo 

N° Empenho | Data 

274-0 19/02/2014 

Valor 

135.000,00 

Localização 
no Processo 

Fls. 33 

522-7 14/03/2014 30.000,00 Fls. 34 

925-7 14/04/2014 103.999,92 Fls. 35 

Total 268.999,92 — 

Fonte: Processo de Pagamento. 

Na seqüência a tais documentos, consta às fls. 37, Guia de Liquidação mencionando os 
Empenhos já citados, no valor bruto de R$268.999,92, devidamente liquidados pela 
Diretoria de Finanças, em 26/06/2014, quando foi autorizado o pagamento, sendo a 
confirmação deste efetuada em 27/06/2014. 

Das fls. 38 a 41, constam as Notas de Ordem Bancária referentes à retenção de Imposto 
de Renda e aos pagamentos à Contratada, pelos serviços prestados relativos ao Contrato 
n° 02/2014-S. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4, n.° 495, Plataforma V, CAB, Salvador/BA - CEP 41.475-002 

j o 



TCE/GEPRO 

PG. 33 

•ATCE 1a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 1B 

Lastreando tais pagamentos, consta às fls. 02, do referido Processo de Pagamento, o 
Ofício n° 155/2014, datado de 18/06/2014, da Diretoria Geral, para a Diretoria de 
Finanças, contendo as seguintes informações: 

Ademais, às fls. 03 a 06, consta documento denominado ATESTADO, subscrito pelo 
Diretor Geral, em 18/06/2014, de onde cabe destacar a afirmação de que a Empresa 
Contratada "prestou" ao TJ/BA, "serviços de auditoria externa na folha de pagamento de 
pessoal, referentes aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013", relativos ao 
Contrato n° 02/2014-S, cuja vigência ocorreu de 30/01 a 30/05/2014. 

Ainda no referido documento, constam os Itens 1. Escopo dos Serviços e 2. Atividades 
Executadas, onde são trazidas as definições constantes do Termo de Referência 
retromencionado. 

Já às fls. 07, consta peça, também denominada de ATESTADO, subscrita pelo Diretor 
Geral, na mesma data, com o seguinte conteúdo: 

Do quanto exposto, os pagamentos foram realizados integralmente, constando o atesto 
da entrega definitiva dos produtos, fundamentando a liquidação da despesa. 

Entretanto e consoante já tratado neste Relatório, as entregas não obedeceram ao 
quanto pactuado, fragilidades foram evidenciadas durante a execução dos trabalhos, 
cabendo registrar que o Relatório Final encaminhado ao TJ/BA, em 28/05/2014, e 
disponibilizado para esta Auditoria, não corresponde ao Relatório Final requerido, uma 
vez que não foram identificados todos os resultados especificados no Termo de 
Referência, integrante do Contrato. Outrossim, os demais produtos finais estabelecidos 
no Termo de Referência, quais sejam o Plano de Ação e a Matriz de Acesso, não foram 
entregues pela Contratada. 

Sobre a questão, a Lei Estadual de Licitações determina as responsabilidades para os 
casos de não observação aos seus preceitos, de acordo com a transcrição a seguir: 

[...] encaminho nota fiscal e documentos pertinentes para que seja efetuado o 
pagamento da Nota Fiscal n° 501, no valor de R$268.999,92 [...], à empresa 
Maciel Auditores S/S, referente ao serviço de auditoria externa na folha de 
pagamento de pessoal do Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

Atesto, para os devidos fins, que o serviço de auditoria externa na folha de 
pagamento de pessoal do Poder Judiciário do Estado da Bahia foi executado 
conforme estabelecido no contrato n° 02/14-S, celebrado com a empresa 
Maciel Auditores S/S, mediante contratação do PA 88144/2013, no valor global de 
R$268.999,92 [...]. (Grifo nosso) 

Art. 155 - Responderá a fiscalização, em caso de omissão ou inexatidão, nos 
casos de: 
I - falta de constatação da ocorrência de mora na execução; 
II - falta de caracterização da inexecução ou do cumprimento irregular de 
cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazoc-
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III - falta de comunicação às autoridades superiores, em tempo hábil, de fatos cuja 
solução ultrapasse a sua competência, para adoção das medidas cabíveis; 
IV - recebimento provisório ou emissão de parecer circunstanciado pelo 
recebimento definitivo do objeto contratual pela Administração, sem a 
comunicação detalhas ou incorreções; 
V - emissão indevida da competente autorização para o recebimento, pela 
contratada, do pagamento. 

Vale salientar que, ainda nos termos da legislação, caso o TJ/BA tivesse exercido o 
adequado acompanhamento e fiscalização do Contrato, a Empresa Contratada teria a 
obrigação de retificar o serviço prestado, com vistas a adequá-lo ao quanto pactuado. 
Senão vejamos: 

Art. 1 5 7 - 0 contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato quando se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados. 

Das informações prestadas pela Diretoria Geral (Anexo 03), cabe destacar: 

• Liquidação e Pagamento 

Ante o trabalho produzido pela Maciel Auditores S/S e o efetivo cumprimento de 
todas as exigências do contrato e do Termo de Referência, além das deliberações 
da alta Administração acima referidas, coube ao Tribunal de Justiça atestar a 
prestação dos serviços contratados e realizar o respectivo pagamento, cumprindo 
o que fora pactuado. 

Do quanto exposto, resta irregular o pagamento realizado, uma vez que em desacordo 
com o Contrato e seu Termo de Referência, bem como em desacordo com a legislação 
aplicável. 

6. CONCLUSÃO 

A realização desta Auditoria possibilitou verificar deficiências constatadas na execução do 
Contrato n° 02/2014-S, conforme a seguir elencado: 

a) não foram adotadas as medidas legais cabíveis, em face das situações identificadas 
durante o acompanhamento e fiscalização do Contrato, por parte do TJ/BA (Item 5.1); 

b) não foram entregues o Plano de Ação e a Matriz de Acesso, estabelecidos como 
produtos finais, nos moldes estabelecidos no Contrato e Termo de Referência (Item 5.2); 
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c) o Relatório Circunstanciado entregue pela Auditoria Contratada e considerado, pelo 
TJ/BA, como Relatório Final, não possui os requisitos estabelecidos no Contrato e seu 
Termo de Referência, não podendo ser considerado como a peça final requerida (Item 
5.2); e 

d) foi atestado o cumprimento total do objeto pactuado e efetuado o pagamento total do 
Contrato, dando-se quitação à Empresa Contratada, em desacordo com os termos 
pactuados e com a legislação aplicável (Item 5.3). 

Gerência 1B, 23 de dezembro de 2014 

Auditora Estadual de Controle Externo Auditora Estadual de Controle Externo 

Juciva 
Coordena 

Líder de Auditoria 

ia Aparecida Mon te i r o Batista 

les Bandeira 
Auditora Estadual de Controle Externo 
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ANEXO 01 
RELAT. EXECUÇÃO 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO 

Natureza do Trabalho; 

Ordem de Serviço: 
Período Abrangido: 
Conselheiro Relator: 

Auditoria de Acompanhamento 
Financeira (AROF) 
191/2014 
1°/01 a 31/10/2014 
Conselheiro Zézeu Ribeiro 

da Execução Orçamentária e 

2. INFORMAÇÕES SOBRE O AUDITADO 

Denominação: 

Endereço: 
Telefone/Fax: 
Titular: 
Cargo: 
Período: 

Denominação: 

Endereço: 
Telefone/Fax: 
Titular: 
Cargo: 
Período: 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) 
5a Avenida, n° 560, Centro Administrativo da Bahia (CAB), 
Salvador, Bahia, CEP: 41.745.971 
(71) 3372-5016 
Desemb. Eserval Rocha 
Presidente 

Apartir de 06/11/2013 

Secretaria de Administração (SEAD) 
5a Avenida, n° 560, Centro Administrativo da Bahia (CAB), 
Salvador, Bahia, CEP: 41.745.971 
(71) 3372-5097 
Igor Cayres Machado 
Secretário 
Apartir de 07/07/2010 

3. INTRODUÇÃO 

De forma a atender as diretrizes deste TCE/BA, foi incluída na Programação Anual para o 
exercício de 2014, Auditoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e 
Financeira no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA), a ser definido o escopo. 

Considerando: a materialidade dos gastos realizados na área de pessoal; as notícias 
veiculadas na mídia; a emissão, por este TCE/BA, de alerta ao Poder Judiciário, quanto 
ao não cumprimento dos limites de gastos com pessoal; a expedição do Decreto 
Judiciário n° 112, de 17/02/2014, contendo medidas para a gestão de despesas e controle 
do gasto com pessoal e custeio, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia; e a 
celebração, pelo TJ/BA, em 29/01/2014, do Contrato n° 02/2014-S, com o Grupo Maciel 
Auditoria, Consultoria, Perícia e Assessoria S/S - EPP, objetivando a realização de 
auditoria externa da Folha de Pagamento dos Servidores Ativos do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia, envolvendo o período de janeiro de 2009, até dezembro de 2013, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência, definiu-se, como escopo 
desta Auditoria, o Contrato. 

y W 
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4. OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO 

O Planejamento foi conduzido de acordo com a metodologia indicada no Manual de 
Auditoria deste Tribunal, em conformidade com as Normas de Auditoria Governamental 
(NAG's), aplicadas ao Controle Externo Brasileiro. 

O trabalho teve por objetivo a identificação das informações necessárias, com vistas a 
permitir auferir, na fase seguinte, a adequada execução do Contrato n° 02/2014-S. 

5. ALCANCE E PROCEDIMENTOS 

Esta Fase de Planejamento abrangeu o conhecimento de todos os requisitos legais que 
regraram a execução do Contrato em exame, bem como a definição da amostra e dos 
procedimentos a serem realizados na Fase de Execução. 

Dentre os principais procedimentos aplicados, vale destacar: 

1. análise do Edital do Pregão Eletrônico n° 126/2013 e do Contrato n° 02/2014-S, firmado 
com o Grupo Maciel Auditoria, Consultoria, Perícia e Assessoria S/S - EPP; 

2. identificação dos pagamentos realizados; 
3. identificação dos resultados da Auditoria Contratada apresentados; 
4. levantamento da legislação necessária; e 
5. definição do escopo a ser abordado na Fase de Execução desta Auditoria, com os seus 

respectivos responsáveis. 

No transcurso deste Planejamento de Auditoria, não nos foram impostas limitações no 
tocante ao escopo e ao método utilizado nos trabalhos. 

6. FONTES DE CRITÉRIO 

As principais fontes de critério utilizadas foram: 

• Constituições Federal e Estadual; 
• Lei Federal n° 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal; 

• Lei Federal n° 8.666/1993 - Institui Normas para Licitações e Contratos da 
Administração Pública; 

• Lei Estadual n° 2.322/1966 - Disciplina a Administração Financeira, Patrimonial e 
de Material do Estado; 

• Lei Estadual n° 9.433/2005 - Institui normas para Licitações e Contratos da 
Administração Pública Estadual; 

• Lei Estadual n° 11.198/2010 - Dispõe sobre a extinção do IPRAJ e a 
reestruturação administrativa dos serviços auxiliares do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia; 
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• Lei Estadual n° 12.935/2014 - Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o 
exercício financeiro de 2014; 

• Resolução Regimental n° 012/1993, do TCE - Estabelece normas de procedimento 
para o controle externo da Administração Pública; 

• normas gerais de direito financeiro; 
• regulamentos, normas e regimento do Poder Judiciário; e 

• relatórios de auditoria. 

7. INFORMAÇÕES IDENTIFICADAS 

7.1 EDITAL 
O Edital do Pregão Eletrônico n° 126/2013, do qual resultou o Contrato n° 02/2014-S, teve 
como objeto a contratação de empresa para a realização de auditoria externa na folha de 
pagamento de pessoal do Poder Judiciário do Estado da Bahia (servidores ativos), no 
prazo de 120 dias, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo 
01, deste Relatório), para o que a justificativa do TJ/BA foi: 

[...] a necessidade de uma identificação mais precisa e um maior controle de 
gastos, promovendo a conformidade na folha de pagamento, destacando o 
diagnóstico das práticas administrativas e operacionais abrangendo as 
rotinas de elaboração da folha de pagamento, o sistema de processamento 
de dados, a legislação de pessoal e a análise das inconformidades. (Grifo 
nosso) 

Integraram, o mencionado Termo de Referência, as especificações dos trabalhos a serem 
desenvolvidos, bem como dos critérios e requisitos a serem observados, para o que foi 
estimado um custo de R$563.095,61, com base em pesquisas de mercado realizadas. 

Conforme lá indicado, a análise abrangeria os 9,328 servidores ativos, integrantes da 
Folha de Pagamento, envolvendo o período compreendido entre 01/01/2009 e 
31/12/2013, bem como a progressão de carreira ocorrida a partir de 01/01/2009. 

Como Etapas do Projeto, foi definido o quanto a seguir transcrito: 

7.2.1 Etapa 1: Análise Geral de Riscos 
7.2.1.1 Entendimento gera! e fluxogramação do processo de Folha de Pagamento, 
com identificação do nível de descentralização de atividades, responsabilidades 
compartilhadas na geração de informações de folha e formalização e 
arquivamento da documentação suporte dos lançamentos; 
7.2.1.2 Análise geral do ambiente de Tl-Tecnologia da Informação que suporta os 
Sistemas e diagrama de rede com visão global de toda infra-estrutura tecnológica 
envolvida no processo da folha de pagamento; 
7.2.1.3 Mapeamento dos riscos específicos existentes nos processos e sub-
processos analisados, considerando a vulnerabilidade X impacto da sua 
materialização (ex.: criticidade das atividades, volume de recursos envolvidos, 
volume de transações, etc.); 
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7.2.1.4 Análise da estrutura de controles em operação, manuais e de sistema, 
avaliando a sua eficácia na minimizaçào dos riscos mapeados; 
7.2.1.5 Análise da regulamentação/legislações especificas divulgadas, inerentes a 
cada grupo de servidor, bem como das normas e procedimentos pré-definidas pelo 
TJ-BA para o processo de folha de pagamento e seus subprocessos; 

7.2.2 Etapa 2: Definição, elaboração e execução dos testes 
7.2.2.1 Elaboração de um programa de trabalho detalhado, endereçando as 
vulnerabilidades detectadas na avaliação dos riscos, bem como os requerimentos 
definidos nas normas e procedimentos aprovados pelo Tribunal e nas legislações 
especificas divulgadas, inerentes a cada grupo de servidor; 
7.2.2.2 Solicitação das bases de dados em meio magnético para auditoria de 
sistemas, bem como documentação suporte das transações; 
7.2.2.3 Realização de testes de auditoria, podendo abranger 100% da base de 
dados do processo envolvido, através da utilização de ferramentas informatizadas 
de auditoria; 
7.2.2.4 Confronto das eventuais inconsistências/ não conformidades identificadas 
com a sua respectiva documentação suporte para validação e documentação dos 
trabalhos de auditoria; 
7.2.2.5 Conclusão sobre a existência dos riscos residuais com base no resultado 
dos testes, reportando as eventuais inconsistências/ não conformidades 
identificadas e devidamente validadas. 

7.2.3 Etapa 3 - Resultados, conclusões e relatório final 
7.2.3.1 Consolidação das conclusões e discussão dos resultados com a Alta 
Administração do Tribunal; 
7.2.3.2 Elaboração de recomendações de controle para eliminação das falhas 
identificadas e conseqüente minimização dos riscos; 
7.2.3.3 Elaboração de plano de ação, sugerindo prazos, responsáveis e 
cronograma formal de implantação. (Grifo nosso) 

Dentre as atividades definidas como mínimas, a serem executadas na consecução das 
Fases anteriormente tratadas, consta o quanto a seguir apresentado: 

7.3.1 Avaliação dos itens da Folha de Pagamento do Tribunal, considerando se os 
vencimentos auferidos pelos servidores ativos são devidos, estão de acordo com a 
legislação em vigor e estão suportados por documentação adequada arquivada na 
pasta do servidor (exemplo: comprovantes de escolaridade, cursos de 
especialização, etc.); 
7.3.2 Atestar a exatidão dos cálculos dos vencimentos na Folha de Pagamento; 
7.3.3 Verificar atendimento aos aspectos legais {Regime estatutário, CLT, acordos 
coletivos, legislações específicas divulgadas no Diário Oficial) e às diretrizes do 
Tribunal; 
7.3.4 Verificar a aderência do provimento / admissão em relação ao divulgado no 
Diário Oficial; 
7.3.5 Verificar a adequação dos cargos x salários na folha do Tribunal; 
7.3.6 Verificar a adequação do grau de instrução do servidor considerando os pré-
requisitos em relação a escolaridade para ocupação do cargo; 
7.3.7 Verificar a adequação da progressão de carreira considerando: Classe de 
entrada no cargo; interstício; demais pré-requisitos para progressão (cursos de 
capacitação profissional / especialização); 
7.3.8 Verificar a adequação e cálculo dos adicionais estabelecidos tais como 
periculosidade, insalubridade, salário família, auxílios em geral, adicional noturno, 
verbas específicas inerentes a determinadas funções, inçlusive verbas de natureza 
indenizatória, entre outros; 
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7.3.9 Verificar a adequação sobre o pagamento de verbas de devolução e 
diferença de salário (folhas suplementares); 
7.3.10 Auditar a base de dados do cadastro de servidores ativos visando 
assegurar a integridade das informações registradas; 
7.3.11 Verificar os procedimentos de inclusão de um novo servidor no cadastro; 
7.3.12 Verificar a validade de dados críticos do cadastro como data de nascimento, 
filiação, RG, CPF, CTPS, PIS, Título de Eleitor, entre outros, considerando a 
situação do servidor na folha de ativos; 
7.3.13 Verificar a adequação das contas bancárias cadastradas para depósito dos 
vencimentos, atentando para situações de contas bancárias duplicadas para 
servidores diferentes; 
7.3.14 Verificar a integridade da base de dados, verificando se somente 
funcionários existentes estão cadastrados na Folha; 
7.3.15 Verificar a existência de funcionários desligados ou em situação de óbito 
que permanecem na Folha de Pagamento; 
7.3.16 Verificar os funcionários em duplicidade ou ativos em mais de um 
departamento do Tribunal, verificando a adequação sobre acumulo de funções de 
acordo com legislação em vigor, a limitação da remuneração em relação ao "teto 
constitucional" e a carga horária total considerando o acumulo, concluindo sobre a 
sua razoabilidade; 
7.3.17 Verificar a existência de verbas duplicadas ou conflitantes com outras 
verbas, pagas a um mesmo servidor; 
7.3.18 Verificar a existência das informações dos registros de freqüência dos 
servidores, conferindo sua adequação em relação a freqüência paga, atentando 
para a tempestividade de registro do ponto (ex.: registro antecipado); 
7.3.19 Confrontar o volume de horas extras trabalhadas com as horas 
efetivamente aprovadas, calculando as horas extras de acordo com os regimentos 
estabelecidos; 
7.3.20 Atestar o devido processamento das informações de pagamento através do 
confronto de informações da folha versus os desembolsos junto aos Bancos; 
7.3.21 Verificar a existência de situações não usuais desde o provimento/admissão 
ao cargo até o desembolso dos vencimentos que possam representar prejuízo ao 
Tribunal. 
7.3.22 Verificar a existência, operação e eficácia de controles que, tomados em 
conjunto, propiciem segurança quanto a integridade, validade (veracidade), 
exatidão e confiabilidade das informações, qualidade e pontualidade no 
processamento das transações, geração das informações finais e adequado sigilo 
com relação ao tratamento, guarda e manipulação de informações confidenciais. 
7.3.23 Análise do cadastro dos servidores no sistema {se possuem informações 
completas e válidas) e demais itens pertinentes a tecnologia da informação. 
7.3.24 Identificar as políticas, padrões e procedimentos de segurança de 
informações: existência e grau de formalização e a abrangência e procedimentos 
para atualização periódica. 
7.3.25 Identificar a revisão dos perfis de acesso a transações críticas implantados 
no sistema de Folha de Pagamento, verificando se o acesso à transação é 
compatível com o perfil e atividades desenvolvidas pelo usuário ou se o usuário 
tem acesso à transação, porém deve ser eliminado em função da sua criticidade e 
do perfil do usuário, considerando os seguintes aspectos: acesso indevido; acesso 
de usuários genéricos ou departamentais; acesso de usuários terceirizados; 
Acesso de usuários afastados; Acesso de usuários da área de Informática a 
transações funcionais do ambiente de produção. 
7.3.26 Revisão dos aspectos de segurança lógica, dentre os quais podemos 
destacar: número de tentativas permitidas de logins mal sucedidos, administração 
de usuários e senhas, tempo de inativação de usuários bloqueados por tentativas 
de í 
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7.3.27 Revisão dos procedimentos voltados ao monitoramento de eventos que 
possam indicar tentativas de violação dos controles de segurança: utilização de 
Firewalls e mecanismos de proteção do ambiente, existência e abrangência das 
trilhas de auditoria, existência de registro de falhas de operação. 
7.3.28 Revisão dos controles empregados para a manutenção da segurança física 
das áreas que armazenam os equipamentos críticos para a operação do sistema. 
7.3.29 Verificação do Plano de continuidade de negócio contemplando 
identificação de ameaças e estratégias de continuidade; 
7.3.30 Verificação do nível de segregação de funções e nível de automação 
(utilização do sistema) existente, dentre outros, (sic) 

Na última etapa, foi prevista a entrega dos seguintes produtos, conforme Item 7.4, do 
Termo de Referência: 

1. Relatório Final, contendo: 

7.4.1.1 Descrição detalhada e quantificação, quando aplicável, de todas as 
exceções/não conformidades identificadas na auditoria (resultado dos testes); 
7.4.1.2 Riscos relacionados ao processo e seus sub-processos, com base na 
estrutura de controles vigente; 
7.4.1.3 Melhores práticas de controle, manuais e de sistemas, para assegurar 
a minimização dos riscos e a integridade das transações dos processos e sub-
processos foco da análise; 
7.4.1.4 Consolidação das conclusões e discussão dos resultados com a Alta 
Administração do Tribunal, incluindo recomendações de melhoria para 
eliminação das falhas identificadas e conseqüente minimização dos riscos e 
informando os impactos financeiros e da imagem institucional que cada 
solução/sugestão de melhoria poderá gerar, bem como os benefícios obtidos pela 
adoção das medidas indicadas. (Grifo nosso) 

2. Matriz de Acesso aos Sistemas - incluindo os perfis de acesso revisados para 
as principais transações críticas dos módulos objeto do escopo, contemplando 
aspectos de segregação de funções, acesso não autorizado, acesso de servidor 
desligado e acesso excessivo a transações críticas. 

3. Plano de ação - contemplando as atividades, as áreas envolvidas e o grau de 
relevância com relação ao prazo de implantação (imediato, curto e médio prazos). 

Já no que se refere ao cronograma de execução das atividades, constou que este deverá 
ser estritamente observado e aprovado pelo TJ/BA, tendo, a Contratada, até sete dias, da 
data de início dos serviços, para apresentá-lo. 

7.2 CONTRATO 

Como decorrência do Pregão Eletrônico n° 126/2013, o TJ/BA, por meio da Secretaria de 
Administração (SEAD), em 29/01/2014, firmou o Contrato n° 02/2014-S (Anexo 02, deste 
Relatório), com o Grupo Maciel Auditoria, Consultoria, Perícia e Assessoria S/S - EPP, 
conforme objeto já mencionado, no valor total de R$268.999,92, sendo atendido pela 
Unidade Orçamentária - 02.04.101, Unidade Gestora - 0010 - DFA, Atividade - 2000, 
Elemento de Despesa - 33.90.35, Subelemento - 3504, Fonte - 120. /> 
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Constou no Contrato, do qual integra o Termo de Referência retromencionado, que caberá 
à Empresa Contratada proceder, sem ônus para o Contratante, eventuais adequações, de 
forma a propiciar a perfeita execução dos serviços contratados. 

Quanto ao pagamento, foi definido que este seria realizado no prazo de até 8 dias, 
contados da apresentação da nota fiscal/fatura, quando sanadas eventuais pendências, e 
após a declaração do TJ/BA do recebimento definitivo dos serviços prestados, conforme 
as etapas previstas em Cronograma (Item 7.5), integrante do Anexo 01, do Contrato e 
apresentado a seguir: 

Quadro 01 - Cronograma constante do Termo de Referência 
I CRONOGRAMA { 1 i 2 1 3 4 1 

|Etapa 1 - Análise Geral de Risco 

I Planejamento dos Trabalhos I i I 
1 : | | 

j Entendimento e Macrofluxo do Processos de Folha de Pagamento 
i 1 

i 1 ' 
' Levantamento do ambiente geral de TI , i 

> 1 
1 I 

1 
1 

| Identificação dos riscos específicos 1 1 
! 

|Etapa 2 - Definição, elaboração e execução dos testes L... . 
Auditoria da Folha de Pagamento 

...... 

. L i 
r- -

'Tecnologia da Informação ' ( 
' : ' l 
. i ! , 1 

• 

1 i . 
|Etapa 3 - Resultados, conclusões e relatório finat j j 

Apresentação Final dos Resultados ' j i ' | i i ! í 
1 1 1 

Fonte: Termo de Referência. 

Nesse sentido, vale registrar o quanto previsto por meio do Item 7.6 COMPROVAÇÃO 
DAS ENTREGAS, do Termo retromencionado, conforme apresentado a seguir: 

7.6 COMPROVAÇÃO DAS ENTREGAS 
Os pagamentos serão realizados em quatro parcelas iguais, mediante a 
entrega dos produtos pela CONTRATANTE, conforme detalhado na tabela 
abaixo, e após aprovação pela CONTRATADA. 

( Mês de , Produtos a serem entregues 
I Entrega j 
Mês 1 Relatório com os itens 

identificados na etapa 1 do 
Cronograma 

Mês 2 

Mês 3 

Relatório reportando as 
eventuais inconsistências 
identificadas na etapa 2 do 
Cronograma 

Relatório preliminar para 
aprovação e comentários da 
Alta Administração do 
Tribunal 

Mídia Tipo 

' Impressa e Planilhas: xis e pdf 
DVD Documentos de texto: 

doe e pdf 

i Impressa e 
j DVD 

Planilhas: xis e pdf 
| Documentos de texto: 
doe e pdf 

Impressa e 1 Planilhas: xis e pdf 
DVD Documentos de texto: 

doe e pdf 
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Mês de Produtos a serem entregues Mídia 
Entrega I 

Tipo 

Mês 4 Relatório final, Matriz de 
Acesso ao Sistema e Plano DVD 
de Ação 

Impressa e Planilhas: xis e pdf 
DVD Documentos de texto: 

doe e pdf 
(Grifo nosso) 

Ademais, constou que caberia ao TJ/BA proceder ao acompanhamento da execução do 
Contrato, na forma da Lei Estadual de Licitações, sendo que a ação ou omissão da 
fiscalização não eximiria a Contratada da sua total responsabilidade na execução do 
Contrato. 

Segundo a Cláusula Décima Primeira, a Contratada teria que cumprir todas as condições 
estabelecidas, inclusive as do Termo de Referência, sob pena de sujeitar-se as 
penalidades lá previstas. 

7.3 PRODUTO APRESENTADO 

Em decorrência desta Ordem de Serviço e para fins deste Planejamento, foram 
solicitados os resultados dos trabalhos realizados pela Auditoria Contratada, para o quê 
foi encaminhado, a este TCE/BA, o Relatório Circunstanciado de Auditoria, referente á 
Análise da Folha de Pagamento do TJ/BA, datado de 28/05/2014, acompanhado de mídia 
contendo arquivos referentes a legislação, Edital, Contrato, dentre outros. 

7.4 PAGAMENTOS REALIZADOS 

Conforme dados extraídos do Sistema Mirante - Consulta Pagamento Credor - no dia 
27/06/2014, foram efetuados 03 pagamentos, nos valores de R$135.000,00, R$30.000,00 
e R$103.999,92, que totalizaram o valor R$268.999,92, conforme pactuado. 

8. ÁREAS SELECIONADAS PARA VERIFICAÇÃO 

Considerados os aspectos abordados anteriormente e de forma a permitir o 
acompanhamento da execução do Contrato n° 02/2014-S, serão realizados os exames a 
seguir elencados: 

a) cotejamento dos resultados apresentados, com as especificações e os requisitos 
contidos no Contrato e seu Termo de Referência; 

b) exame da adequação dos pagamentos realizados; e 
c) acompanhamento das medidas adotadas para o saneamento das não conformidades 

apontadas pela Auditoria Contratac 
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09. CONCLUSÃO 

Este Planejamento objetivou identificar as informações requeridas aos exames de 
acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Contrato n° 02/2014-S, para 
a realização de auditoria externa da Folha de Pagamento dos Servidores Ativos do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia. 

Assim, os exames relativos à Fase de Execução serão realizados considerando todo o 
aqui anteriormente exposto, podendo haver alteração, a depender do quanto evidenciado 
durante os trabalhos em campo, o que deverá ser adequadamente motivado e autorizado. 

Salvador, 22 de setembro de 2014. 

Juciva a 
Coordenad :terno 

Líder de Auditoria Analista de Controle Externo 

Mari redoa Mónteiro Batista 
Analista de Controle Externo Analista de Controle Externo 

ínive de Oliveira Nunes Bandeira 
Analista de Controle Externo 
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ANEXO 01 
RELAT. PLANEJ. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA _NCI 

N Ú C L E O OE L I C I T A Ç Ã O 

PREÂMBULO DO EDITAL 
Processo Administrativo n° Modalidade/Número de Ordem: 
PA 84144/2013 PREGÃO ELETRONICO N°126/2013 
Tipo da Lici tação: 
MENOR PREÇO 
Objeto: Prestação de serviços de auditoria externa na folha de pagamento de pessoal do Poder Judiciário do Estado 
da Bahia (servidores ativos), conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de referência), Anexo I I (Modelo 
de Proposta Comercial), Anexo I I I (Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame), Anexo 
IV (Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor), Anexo V (Modelo da Minuta de Contrato), Anexo VI 
(Modelo de Declaração de Enquadramento e Atendimento às Exigências de Habilitação) e Anexo VI I (Modelo de 
Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ou Contratar) deste edital. 

Endereço eletrônico/Datas: 
O Pregão será realizado em sessão pública, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através da página 
www.tiba.ius.br. opção serviços/licitações/Pregão Eletrônico ou www.licitacoes-e.com.br. conforme horários 
estabelecidos a seguir: 

Recebimento das propostas: a partir de: 20/12/2013 

Abertura das propostas: 09/01/2014 às 10:00hs 
Início da sessão de disputa de preços: 09/01/2014 às 11:00 hs 
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes neste 
edital. 

Disponibilidade de Edital, local e meio de comunicação para esclarecimentos aos licitantes. 

1. O edital se encontra disponível na página www.licitacoes-e.com.br e no portal eletrônico do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, na página www.tjba.ius.br, podendo serem também, fotocopiados no endereço na 5a Av. do 
CAB (Centro Administrativo da Bahia - CAB), Edifício anexo ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, n° 
560, térreo, Salvador- Bahia CEP 41.745-971, onde estaremos funcionando de segunda a sexta-feira, das 08:30h 
às 12:00h e das 13:30h às 18:00h. Fones: 71 - 3372-1600/1699/1617, Telefax. 71 - 3372-1602/1636/1877. 

2. Os interessados poderão encaminhar questionamentos à Núcleo de Licitação através do endereço eletrônico 
cd@tiba.ius.br ou através de fac-símile. 

3. As consultas respondidas pelo Pregoeiro estarão também disponíveis na página www.licitacoes-e.com.br, no campo 
'MENSAGENS", no link correspondente a este edital, para ciência de qualquer interessado. 

4. Os licitantes deverão acompanhar as informações encaminhadas pela Núcleo de Licitação e pelo Pregoeiro no Portal 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia fwww.tiba.ius.br) e na página www.licitacoes-e.com.br em todas as etapas 
da licitação, até a sua finalização (homologação), pelo ônus decorrente da inobservância de quaisquer 
mensagens/informações emitidas pelo Núcleo de Licitação ou ficando responsável Pregoeiro. 
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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 126/2013 

í f g P R E A M B Ü L Õ B M M M B 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, através da Núcleo de Licitação, situado na 5a Av. do CAB 
(Centro Administrativo da Bahia - CAB), n° 560, Edifício Anexo, térreo, Salvador- Bahia CEP 41.745-901 torna 
público a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tomarem, que realizará licitação, conforme processos 
PA 84144/2013, na modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço, processada e julgada em 
conformidade com a legislação aplicável. 

Prestação de serviços de auditoria externa na folha de pagamento de pessoal do Poder Judiciário do Estado da Bahia 
(servidores ativos), conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de referência), Anexo n (Modelo de 
Proposta Comercial), Anexo I I I (Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame), Anexo IV 
(Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor), Anexo V (Modelo da Minuta de Contrato), Anexo VI 
(Modelo de Declaração de Enquadramento e Atendimento às Exigências de Habilitação) e Anexo VI I (Modelo de 
Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ou Contratar) deste edital. 

3ÍCÒNDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO N A l l C ^ A ^ Õ ^ ^ H H ^ S M H H M B H H H M H K H ^ I 

3.1. Somente serão admitidos a participar desta Licitação os interessados previamente credenciados perante o Banco 
do Brasil, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos. 

3.2 Não serão admitidas empresas em consórcio ou cooperativas de mão de obra, nem as que estejam suspensas 
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma 
dos incisos n e III do art. 186 da Lei Estadual n° 9,433/05. 

3.2.1. A licitante deverá apresentar declaração expressa de que não está impedida de licitar ou contratar com a 
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as 
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele 
instituídas ou mantidas (art. 185, III, da Lei Estadual 9.433/05), conforme modelo do Anexo VII. 

3.2.2. Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na retromencionada 
declaração, a licitante ou contratada sujeita r-se-á às sanções previstas nos art. 184, inciso V, 186 e 195 
da Lei n° 9.433/05. 

3.3 Em consonância com o art. 200 da Lei Estadual n° 9.433/05, fica impedida de participar desta licitação e de 
contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior 
à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha 
sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida. 

3.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar 
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, 
ressalvadas as exceções legais, conforme o art. 125 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

4?REGÊNCIA^ LEGÃtf DA* LICITAÇÃO WÊBSÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊMBÊÊBHBIÈÊÍKÊÍÊÊ^EÊÊÍÊBBÊiÈKHÊffè 

Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Estaduais n° 9.433/05, 9.658/05 e 10.967/08, Lei 
Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 127/2007 e 128/2008 e das Leis Federais n° 
10.520/02 e n° 8.666/93, no que for pertinente, além dos Decretos Judiciários n° 12/03, n° 44/03 e n° 13/06 do 
TJBA e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie. 
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5. CREDENCIAMENTO " ^ " 11 

5.1. O Banco do Brasil atuará como órgão provedor do sistema eletrônico. 

5.2. O credenciamento do licitante será realizado através do Banco do Brasil, no prazo máximo de até 03 (três) dias 
úteis após a formalização do pedido e da entrega da documentação necessária. 

5.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de senha pessoal e intransferível para acesso ao Sistema de Pregão 
Eletrônico, obtidas junto às agências do Banco do Brasil S.A. 

5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema, funcionará como assinatura eletrônica e implicará para o 
licitante: 

a) presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 

b) obrigar-se pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiros seus lances e propostas, validando todos os atos praticados; 

c) dever de acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios por inobservância de qualquer mensagem 
emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão. 

5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
A perda da senha ou a quebra do sigilo deverá ser comunicado imediatamente ao provedor do sistema, para imediato 
bloqueio de acesso. 

5.6. Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: 3003-0500 ou 0800-
7290500 (Suporte Técnico). 

Ê.TAPRESENTAÇÃO ELETRÔNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ; ~ ~ _ " ' 

6.1. A participação no Pregão dar-se-á pela digitação da chave de identificação e da senha privativa do representante 
do licitante, bem como pelo subsequente encaminhamento da proposta de preço, até a data e horário previstos no 
edital, exclusivamente por sistema eletrônico, quando então, encerrar-se-á, automaticamente a fase de recebimento 
de propostas. 

6.2. Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições 
previstas neste Editalf bem como para o exercício do direito de preferência, a sua condição de microempresa ou 
pequena empresa. 

6.3. A Proposta de Preços deverá ser encaminhada por meio do sistema eletrônico, a partir da data de liberação do 
E;dital no sistema do Banco do Brasil fwww.licitacoes-e.com.br) até o horário limite para o início da sessão pública, 
que se dará pela abertura das propostas. 

6.3.1. O envio da proposta de preços deve se dar com o preenchimento dos campos próprios 
apresentados pelo sistema eletrônico, informando: 

6.3.2. O licitante deve acautelar-se mantendo a impessoalidade, não se identificando, sob pena de ser 
excluído do certame. Logo, a proposta anexada NÃO PODERÁ CONTER qualquer dado que possibilite 
a IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, tais como: razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e/ou 
municipal, endereço, telefone, papel timbrado da empresa, nome do representante, etc, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO. 

a) Valor global para prestação dos serviços. 
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6.3.3. Está dispensada a apresentação, através do sistema eletrônico do Banco do Brasil, de qualquer 
declaração prevista neste edital, devendo ser encaminhada ao final da disputa, apenas pelo 
ticitante arrematante, evitando, assim, a identificação do proponente. 

6.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em 
vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável 
pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, 
observando ainda: 

a) O prazo de validade da proposta comercia! não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar 
da data de sua abertura. 

b) Os preços apresentados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto 
desta licitação, tais como impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretesf 
seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações 
do objeto licitado. 

d) O valor global máximo aceitável para esta contratação é de: R$ 563.095,61(quinhentos e sessenta e 
três mil, noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme estimativa do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, constante dos autos. 

7. SESSÃO PÚBLICÀDEABERTURÁl)AS PROPOSTAS COMERCIAIS Ê DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS 
PROPOSTAS. _ ._........ 

7.1. Até a abertura da sessão a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 

7.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das 
propostas de preços recebidas que devem estar em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo 
edital. 

7.2.1. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e anexos estarão disponíveis no sistema eletrônico do 
Banco do Brasil. 

7.3. Iniciada a sessão pública do Pregão Eletrônico, não cabe desistência da proposta, conforme art. 121, inciso X da 
Lei Estadual n° 9.433/05 e Decreto Judiciário n° 44/2003. 

7.4. O Pregoeiro verificará as propostas e seus respectivos anexos, eventualmente inseridos ao sistema, 
avaliando a compatibilidade dos produtos ofertados com as exigências editalícias, podendo realizar 
diligências quando forem necessárias, desclassificando as ofertas que não estejam em conformidade 
com os requisitos estabelecidos no edital. 

7.5. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas com preço 
global ou unitário simbólico, irrisório, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos. 

7.6. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender o Pregão e estabelecer, 
imediatamente, um novo prazo de até 30 (trinta) minutos para o recebimento de novas propostas. Persistindo os 
vícios constatados o Pregoeiro (a) deverá declarar a licitação fracassada. 

7.7. A desclassificação da proposta será sempre motivada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
reai por todos os participantes e interessados. Serão inicialmente desclassificadas as propostas que: 

a) não atendam às condições e exigências deste edital; 
b) cujos proponentes estejam identificados. 

7.8. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde 
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta^ 
8. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES ELETRÔNICOS E JULGAMENTO , " 1 
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8.1. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação no sistema eletrônico, convocando os 
proponentes para apresentarem lances, cujo tempo fixo será de 30 (trinta) minutos e o tempo aleatório, 
determinado pelo sistema, de 0 (zero) a 30 (trinta) minutos. 

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário estabelecido e as condições de aceitação. 

8.3. O sistema rejeitará automaticamente os lances cujos valores forem superiores ao último lance registrado pelo 
lícitante. 

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em 
primeiro lugar. 

8.4.1. Nesta fase, o Pregoeiro poderá excluir, justificada mente, lance de valor considerado inexequível. 

8.5. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 
efeito da classificação final. 

8.6. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado 
para a contratação. 

8.7. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 
menor valor global. 

8.8. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a indicação do detentor do lance. 

8.9. No caso de desconexão do Pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do pregão, e 
permanecendo o mesmo acessível aos licitantes, a etapa terá continuidade para a recepção de lances, devendo o 
pregoeiro, assim que for possível, retomar sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinicio somente após 30 (trinta) minutos da comunicação expressa aos participantes. 

8.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 2 (duas) horas, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e somente terá reinicio no dia e horário previamente fixado no sistema eletrônico do Banco do Brasil 
(www.licitacoes-e.com.br). 

8.12. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema 
eletrônico, após o que transcorrerá o período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.13. Alternativamente ao disposto no item anterior, poderá o pregoeiro, mediante justificativa devidamente 
registrada em Ata, antecipar o encerramento da sessão, desde que transcorrido o tempo mínimo de 50% 
(cinqüenta por cento) do previsto inicialmente no edital para a sessão de lances, mediante o encaminhamento de 
aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de até 30 (trinta) minutos, findo o 
qual sera encerrada a recepção de lances. 

8.14. No caso da adoção do rito previsto no item anterior, encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de 
menor valor, bem assim decidir sua aceitação. 

8.15. Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita desde que atenda todas as condições deste Edital e seu 
preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado. 

8.16. O Pregoeiro anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando 
for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a proposta que, em 
consonância com as especificações contidas neste edital, apresentou o menor preço. 
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8.17. Em caso de empate ficto, será assegurado, nos termos da Lei complementar n° 123/06, a preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, 
nos termos que se seguem: 

8.17.1. Entende-se por empate ficto a situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada. 

8.17.1.1. O disposto no item 8.17, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por micro empresa ou empresa de pequeno porte. 

8.17.2. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 
o objeto licitado, 

8.17.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

8.17.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior, 
serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.17.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos itens anteriores, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda às exigências editalícias em sua 
integral idade. 

8.18. O licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade na forma prevista no edital, 
devendo a comprovação se dar, no prazo de 04 fauatro^ horas, mediante a remessa da documentação via fax ou e-
mail, com o encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis do 
encerramento do Pregão, sendo, inclusive, condição indispensável para a contratação, 

8.18.1. O não encaminhamento dos documentos exigidos no item acima, dentro do prazo estabelecido ensejará a 
desclassificação ou inabilitação do licitante, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais cabíveis. 

8.18.2. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte sujeitas ao regime da Lei Complementar n° 123/06 não implica na inabilitação automática da licitante. 

8.18.3. Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com 
efeito, de certidão negativa, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase 
recursal. 

8.18.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

8.19. Se a oferta de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências editalícias, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda às condições 
estabelecidas no edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

8.20. Na situação prevista no item anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor. A negociação será feita através do sistema e poderá ser acompanhada em tempo real pelos 
demais participantes. 

8.21. Constatado que o proponente da melhor oferta aceitável atende às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
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8.21.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atendam às condições e exigências deste edital; 
b) apresentem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a 

ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação; 
c) que apresentarem preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste edital. 

8.21.2. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde 
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

8.22. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e das informações relativas à sessão 
pública do Pregão deverá constar da ata divulgada no sistema, sem prejuízo das demais formas de publicidade 
previstas na lei. 

8.23. Os atos essenciais do Pregão Eletrônico serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de 
sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos da legislação pertinente. 

8.24. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que foi 
ofertado no lance eletrônico. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

O licitante detentor da melhor oferta deverá apresentar nova proposta, reajustada ao último lance, e 
comprovar a situação de regularidade na forma prevista no edital. Para garantir a integridade da 
documentação e da proposta, recomenda-se que contenham índice e folhas numeradas e timbradas 
com o nome, logotipo ou logomarca do licitante. 

9.1. A proposta de preços, formulada pela empresa vencedora da disputa de lances, os documentos de habilitação, a 
procuração e demais declarações, deverão ser apresentados, no prazo de 04 (quatro) horas, a partir do encerramento 
da etapa de lances, com preços atualizados em conformidade com o lance vencedor, através do fac-símile n° 71-
3372-1636, 71-3372-1877, ou 3372-1636 ou via e-mail para o endereço cd@tíba.ius.br. 

9.2. Os documentos originais ou cópias autenticadas deverão ser entregues, no prazo de até 02 (dois) dias úteisf 
contados, também, a partir do encerramento da etapa de lances, ao Núcleo de lidtação, no endereço 5a Av. do CAB 
(Centro Administrativo da Bahia - CAB), Edifício Anexo ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, n° 560, andar 
térreo, Salvador- Bahia CEP 41.745-971, como condição para a contratação. 

9.3. O não encaminhamento dos documentos exigidos nos itens 9.1. e 9.2., dentro do prazo estipulado, ensejará a 
desclassificação ou inabilitação do licitante, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais cabíveis. 

10."PROPOSTA C O M E R C I A ^ , " v- • ] 

O licitante ARREMATANTE deverá encaminhar proposta, conforme prazos estabelecidos no item 9, contendo os 
seguintes dados: 

a) Preço para prestação dos serviços, em consonância com o modelo sugerido no Anexo I I , expressando, em 
moeda nacional, o valor global, com apenas duas casas decimais. 

b) Declaração expressa de que não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta 
da União, dos Estados, do Distrito Federa! e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou 
mantidas (art. 185, III, da Lei Estadual 9.433/05), conforme modelo do Anexo VII. 

Obs.: Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na retromencionada 
declaração, a licitante ou contratada sujeitar-se-á às sanções previstas nos art. 184, inciso V, 186 e 
195 da Lei n° 9.433/05. 
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j l i r HABILITAÇAO 1 

Para fins de habilitação no presente Pregão a licitante arrematante deve apresentar, nos prazos indicados no item 9, 
os documentos, no prazo de validade, em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para 
ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em nome da licitante, com um único CNPJ, em envelope 
lacrado, no qual possam ser identificados os nomes ou razão social, modalidade, número e data da licitação, podendo 
o Pregoeiro, antes da homologação, solicitar o documento original para verificação, OBSERVANDO AINDA: 
a) se o licitante for a matriz da empresa, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 

b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, dispensada a apresentação dos 
documentos que, pela própria natureza, com provada mente sejam emitidos somente em nome da matriz. 

11.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, comprovada mediante a apresentação: 
a) inscrição no Registro Público no caso de empresário individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente 
registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais 
administradores. 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

11.2. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, comprovada mediante a apresentação de: 

Regularidade Fiscal: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

d) Certidão Negativa fou positiva com efeitos de negativa1) de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às 
de Terceiros, relativa a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional de Seguridade Social, emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

e) Certidão Conjunta Negativa fou positiva, com efeitos de negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, sendo este último datado dos últimos 180 dias, desde que outro prazo não esteja estipulado 
neste documento; 

f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. 

Regularidade Trabalhista: 

a ) Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de negativa^ de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pela Justiça do 
Trabalho, em cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e Resolução Administrativa n° 1.470/2011. 

11.2.1. A prova da inscrição a que se referem os itens "a" e "b" será suprida com a apresentação das certidões a 
que se referem os itens "c" e "d", respectivamente, se estas contiverem o número de inscrição da licitante. 

11.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido 
previsto na Lei Complementar n° 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que estas apresentem alguma restrição. 
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11.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.2.3.1. Comprovante de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Contabilidade CRC. 

11.2.3.2. Apresentação de atestado(s), em nome da empresa, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividade compatível em características, quantidades e 
prazos aos dos serviços licitados, 

11.2.3.2.1. Os atestados deverão conter a informação acerca do valor e prazo de duração do contrato, 
volume do serviço prestado e telefone de contato do representante da pessoa jurídica responsável pela sua emissão 

11.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, comprovada mediante apresentação de: 

Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da 
realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade; 

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício financeiro, já exigível, na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizada por 
índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, 
vedada a substituição por Balancetes e Balanços Provisórios. 

11.3.1. O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de fotocópia autenticada do Termo de Abertura e de 
Encerramento, extraídos do LIVRO DIÁRIO, devidamente registrado na Junta Comercial. 

11.3.2. Para as Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço na forma da lei, 
cópias da publicação de: 

I. Balanço Patrimonial; 

II. Demonstração do Resultado de Exercício; 

III. Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; 

IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

V. Notas Explicativas do Balanço. 

C) Comprovação de Patrimônio Líquido, apresentado na forma da lei, admitida a sua atualização 
com base no INPC do IBGE no montante mínimo de R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais); 

11.4. DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7o da 
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual n° 9.433/05, conforme modelo 
constante do Anexo IV deste Edital. 

11.5. O Certificado de Registro Cadastral/CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Estado da 
Bahla/SAEB, dentro do seu prazo de validade, substituirá os documentos relativos à Habilitação Jurídica (exceto 
letra . Regularidade Fiscal. Qualificação Econômico - Financeira e o item 11.4, condicionado à 
verificação da validade dos documentos cadastrais, através do sistema SIMPAS. 

a) 

b) 

12. IMPUGNAÇOES E RECURSOS DIRIGIDOS AO PREGOEIRO 1 

12.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do Pregão, qualquer cidadão 
ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

12.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil. 
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12.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 

12.4. Declarado o licitante vencedor, ou se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes do subitem 
8.18.3., qualquer licitante poderá manifestar, motivada mente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, no 
prazo de 10 (dez) minutos, no sistema eletrônico, com o registro da síntese de suas razões, sob pena de, em se 
não observando este prazo, decair o direito de recurso, e consequentemente, na adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor. 

12.4.1. Caso não seja declarado o vencedor da disputa imediatamente após o encerramento da sessão, 
o Pregoeiro divulgará, no sistema eletrônico, a data e horário em que será feita a proclamação 
declaratória do vencedor, para que seja iniciado o prazo recursal. 

12.5. Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo de até 03 (três) dias 
úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos, no Núcleo de Licitação, endereçado à 5a Av. do CAB (Centro Administrativo da 
Bahia - CAB), Edifício Anexo ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, n° 560, térreo, Salvador- Bahia CEP 41.745-
971. 

12.6. Ao Pregoeiro caberá receber, examinar, instruir e decidir sobre os recursos, considerando que, quando mantida 
a sua decisão, deverá encaminhar os autos instruídos à autoridade superior, no prazo de até 03 (três) dias úteis, 
tendo esta autoridade o mesmo prazo para deliberação final. 

12.7. O Pregoeiro não conhecerá o recurso apresentado fora do prazo lega! e /ou subscrito por pessoa não 
credenciada ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

12.8. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

12.9. Acolhido o recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

\L3i ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO^ , 

13.1, Não havendo a manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, 
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 

13.2. Ocorrendo a hipótese prevista no item 12.6. e sendo mantida, pela autoridade superior, a decisão do 
Pregoeiro, após seu julgamento, o objeto será adjudicado à proponente vencedora, homologando, em seguida, o 
procedimento licitatório. 

|14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO^ • " : 

14.1. 0 contrato a ser firmado terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua publicação 
resumida no D.J.E. 

14.2. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário da Justiça Eletrônico é condição indispensável para 
sua validade e eficácia, devendo ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias corridos da sua assinatura. 

14.3. Será admitida a prorrogação contratual, nos termos do artigo 140 da Lei Estadual n° 9.433/05, no que for 
pertinente, de acordo com a conveniência das partes. 

14.4. Em havendo prorrogação contratual e o preço esteja com defasagem superior a 12 (doze) meses, a atualização 
financeira poderá ser concedida à CONTRATADA na forma do Item 18. 

14.5. O prazo para a adjudicatária assinar o termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis após a notificação. 
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14.6. Se a ADJUDICATÁRIA, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é 
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e 
verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo 
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação. 

14.7. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §1° do art. 143 da Lei Estadual n° 
9.433/05. 

14.8. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que acordado entre os CONTRATANTES. 

14.9. Nenhum acréscimo ou supressão poderá ser realizado sem a devida motivação ou exceder o limite estabelecido no subitem 
anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os CONTRATANTES. 

14.10. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços quando pertinente, previsto no próprio contrato, as 
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o 
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

14.11. Não será permitida a subcontratação dos serviços, objeto desta licitação. 

'15. CONDIçdES DE PAGAMENTO _ * 

O processo para pagamento da fatura observará o roteiro detalhado a seguir: 

15.1. O pagamento devido à empresa CONTRATADA será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo 
de até 08 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e após a declaração pelo 
CONTRATANTE do recebimento definitivo dos serviços prestados, conforme as etapas previstas no Cronograma 
indicado no Item 7.5 do Anexo I do Edital. 

15.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura 
aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA. 

15.3. Como condição para início da contagem de prazo para pagamento e sua efetivação, as Notas Fiscais deverão 
ser acompanhadas obrigatoriamente de: 

I. Certidões Negativas de Débito: 

- de Tributos Contribuições Federais; 
- de Tributos Contribuições Estaduais; 
- de Tributos Contribuições Municipais; 
- de Regularidade do FGTS (CRF); 
- do INSS (CND). 
- Trabalhistas (CNDT) 

15.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada 
considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do 
IN PC do IBGE, pro rata temporis. 

15.5. A CONTRATADA deverá obedecer integralmente as disposições quanto à obrigatoriedade de emissão da Nota 
Fiscal por meio eletrônico, nos termos do Regulamento do ICMS Bahia, com as alterações contidas no Decreto 
Estadual n° 10.666 de 03/08/2006. 

16. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA/ REAJUSTAMENTO E REVISÃO.**- > ' v 1 

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação 
da proposta. A parcela que diz respeito à proporção de insumos envolvidos na Prestação de Serviços, nos termos do 
inc. XXV do art. 8o da Lei Estadual n° 9.433/05 será atualizada mediante a aplicação do INPC/IBGE, quando for o 
caso. 
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16.2. Em havendo prorrogação contratual, e desde que transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, a contar do início 
da vigência deste, o reajuste poderá ser concedido à CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE, sempre 
tomando como limite máximo, a variação do INPC/IBGE, verificada nos 12 (doze) meses precedentes à data da 
prorrogação. 

Il7. DA FISCALIZAÇÃO ~ ] 

17.1. A fiscalização do serviço objeto desta licitação, será efetuada por representantes do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, conforme condições previstas no Anexo I. 

17.2. Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do objeto contratado, na forma do 
art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, bem assim receber o objeto segundo o disposto no art. 161 da Lei Estadual 
9.433/05, competindo ao servidor ou comissão designados, primordialmente: 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, 
quando for o caso; 

c) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação 
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a 
imposição de sanções ou a rescisão contratual; 

d) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato; 
e ) promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da execução já realizada, emitindo o 

competente opinativo para o recebimento de pagamentos; 
f ) esclarecer prontamente as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente da 

Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
g) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão Central de Controle, acompanhamento e avaliação financeira 

de contratos e convênios; 
h) solicitar da CONTRATADA, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a 

execução do objeto deste edital. 

17.6. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá à CONTRATADA de 
total responsabilidade na execução do contrato. 

1187505 ILÍCITOS E PENALIDADES ~ H 

18.1. Os licitantes e contratados cumprirão, rigorosamente as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e 
na proposta vencedora, para a participação neste certame e fornecimento do objeto desta licitação, inclusive 
obrigações adicionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, sujeitar-se às penalidades cabíveis. 

18.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual 9.433/05 e art. 
7o da Lei Federal n° 10.520/02, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 
186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

18.3. Constitui ilícito administrativo a conduta praticada pelo licitante ou contratado que, nos termos dos arts. 184, 
V, e 185, II, da Lei Estadual n° 9.433/05 c/c o art 7o da Lei Federal n° 10.520/02, apresentar declaração ou 
qualquer outro documento falso exigido para o certame, sujeitando-se o infrator, com fundamento nos arts. 195 c/c 
186 III, parágrafo único, da Lei n° 9.433/05, à declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública. 

18.4. À CONTRATADA que incorrerem nas faltas administrativas previstas na Legislação serão aplicadas, sem 
prejuízo do disposto no art. 186, parágrafo único da Lei Estadual n° 9.433/05, as penalidades a seguir: 
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I . MULTA, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, da seguinte forma: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 
convocação; 

b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento ou serviço não realizado; 

c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

I I . SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE CADASTRAR E LICITAR E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO aos que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 
184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

I I I . DECLARAÇAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 
e II, III e V do art. 185 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

18.5. Constitui ilícito administrativo a conduta do licitante que, no Pregão Eletrônico, em sendo arrematante, não 
encaminha, quando convocado, a documentação exigida para o certame, no prazo e na forma estabelecidos no 
edital, sujeitando-se o infrator, com fundamento no art. 7o da Lei Federal n° 10.520/02, à multa, ora estabelecida 
de 10 % (dez) do valor da proposta ofertada, sem prejuízo das demais cominações legais. 

1& & JL As multas a que se refere o inciso I, do item 18.4, não impedem que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

18.6. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento 
devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa por ventura imposta. 

18.7. As multas previstas neste artigo não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

18.8. Para a aplicação das penalidades previstas será levada em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos 
dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato. 

19.1. Em garantia de plena, fiel e segura execução de tudo o que se há obrigado, a CONTRATADA prestará garantia 
de 5% (cinco por cento) sobre o preço global do objeto a ser contratado. 

19.2. A garantia será prestada em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, pelo 
prazo equivalente ao deste contrato acrescido de mais três meses. 

19.3. A liberação da garantia ou sua restituição se dará após o recebimento definitivo do objeto do contrato e a 
comprovação de quitação de todas as obrigações trabalhistas e previdenciária dos recursos humanos envolvidos na 
Prestação de Serviços, inclusive garantidas eventuais demandas judiciais decorrentes da presente contratação, nos 
termos do Instrumento Contratual. 

19.4. A garantia será obrigatoriamente revista e complementada quando houver redução da sua representatividade 
percentual por variação econômica do contrato ou descontos de valores devidos ao CONTRATANTE. 

|l9rGARANTIA 
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20.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento. 

20.2. 0 CONTRATANTE ao longo da vigência do contrato poderá rescindi-lo conforme disposto no art. 168, da Lei 
n° 9.433/09, motivadamente, desde que seja a CONTRATADA notificada, por escrito, com antecedência de 30 
(trinta) dias corridos, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

20.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167, da Lei n° 9.433/09, sem que haja 
culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a: 

a) devolução da garantia; 
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
c) pagamento do custo da desmobilização. 

2 Í 3 REVOG AÇÃO^AN U L A Ç Ã O n H m H H I H I H n H m H I H H B H I H I H f l E 

21.1. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia se reserva ao direito de, com base no art. 122 da Lei Estadual n° 
9.433/05, revogar esta licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável 
ilegalidade, baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente licitação, 
ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao licitante/contratada. 

21.3. A Adjudicação e a homologação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação. 

22 . ' recursos o r ç a m e n t á r i o s H i B H H H í í l H f l l í ^ H f l H N H H H f l H H I H H H i H 

A despesa decorrente do presente instrumento será atendida no presente exercício: Unidade Orçamentária 
02.04.101, Unidade Gestora: 0010 - DFA, Atividade 2000, Elemento de Despesa 33.90.35, Subelemento 
3504, Fonte 120. 

23.'DISPOSIÇÕES GERAIS • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • i 

23.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se necessário, 
modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder a sua divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

23.2. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório e a aferição do bem ofertado, bem como 
solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a esclarecer dúvidas ou a fundamentar 
decisões. 

23.3. Os erros materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro, sendo 
permitido a juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da 
apresentação da proposta. 

23.4. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da 
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos. 

23.5. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá sanar, relevar falhas, omissões ou erros meramente 
formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou 
contrariem a legislação pertinente. 
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23.6. Todas as declarações constantes dos anexos, parte integrante deste edital, devem ser preenchidas e enviadas 
junto à documentação de habilitação e a proposta comercial. 

23.7. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, conforme previsto 
no item 4 do edital. 

23.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.9. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Salvador, 
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

23.10. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos: 

1. Termo de Referência; 
2. Modelo de Proposta Comercial; 
3. Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame; 
4. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor; 
5. Modelo da Minuta do Contrato; 
6. Modelo de Declaração de Enquadramento e de Atendimento às Exigências de Habilitação; 
7. Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ou Contratar. 

Salvador, de de 2013. 

Julia Karina Galvâo Morais Teles 
Pregoeira Oficial/Chefe do Núcleo de Licitação 

Portaria n° 51/2013 
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 

Modalidade de Licitação Número 
PREGÃO ELETRÔNICO 126/2013 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA 
NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA 

BAHIA (SERVIDORES ATIVOS). 

1) OBJETO E PRAZO 

Prestação de serviços de auditoria externa na folha de pagamento de pessoal do Poder Judiciário do Estado da Bahia 
(servidores ativos), no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data da publicação resumida do 
contrato no Diário da Justiça Eletrônico, admitida a sua prorrogação, nos termos do artigo 140 da Lei Estadual n° 
9.433/05, de acordo com a conveniência das partes. 

2) JUSTIFICATIVA DO OBJETO E OBJETIVO 

0 objetivo do projeto consiste em uma Auditoria na folha de pagamento de pessoal do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia (servidores ativos), considerando a necessidade de uma identificação mais precisa e um maior controle de 
gastos, promovendo a conformidade na folha de pagamento, destacando o diagnóstico das práticas administrativas e 
operacionais abrangendo as rotinas de elaboração da folha de pagamento, o sistema de processamento de dados, a 
legislação de pessoal e a análise das inconformidades. 

3) DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão prestados nas dependências da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, situado à 5a Av. 
do CAB (Centro Administrativo da Bahia - CAB), n° 560, Salvador- Bahia CEP 41.745-901. 

4) DO PARCELAMENTO 

O parcelamento do objeto da Prestação de Serviços mostrou-se inapticável, em face da contrariedade à almejada 
centralização da análise das informações, não obtenção de economia de escala, acréscimo do custo da administração, 
fiscalização do contrato e correlação entre as atividades a serem desenvolvidas que, por esta razão, foram agrupadas 
nesta contratação de lote único. 

5) DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

Os serviços prestados serão gerenciados e fiscalizados por representantes do CONTRATANTE, que poderão exigir da 
CONTRATADA, a qualquer tempo, esclarecimentos, demonstrações e documentos que comprovem a regularidade do 
contrato. 

6) DO CUSTO ESTIMADO 

O custo estimado para a presente contratação, com base nas pesquisas de mercado realizadas por esta 
Administração, é de R$ 563.095,61(quinhentos e sessenta e três mil, noventa e cinco reais e sessenta e 
um centavos) . 
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7) DESCRIÇÃO E FREQUENCIA DAS ATIVIDADES 

7.1 O TRABALHO DE AUDITORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA, 
DEVERÁ CONSIDERAR/ENVOLVER: 

7.1.1 Análise individualizada de 9328 servidores ativos na Folha de Pagamentos do Poder Judiciário da Bahia, do 
período compreendido entre 01/01/2009 e 31/12/2013. 

7.1.2 Progressão de carreira ocorrida a partir de 01/01/2009 através da verificação da documentação comprobatória 
na pasta pessoal dos servidores, bem como auditoria de sistemas. 

7.2 ETAPAS DO PROJETO: 

O objeto contratual deverá ser executado mediante o transpor das seguintes etapas: 

7.2.1 Etapa 1: Análise Geral de Riscos 

7.2.1.1 Entendimento geral e fluxogramação do processo de Folha de Pagamento, com identificação do nível de 
descentralização de atividades, responsabilidades compartilhadas na geração de informações de folha e formalização 
e arquivamento da documentação suporte dos lançamentos; 

7.2.1.2 Análise geral do ambiente de TI-Tecnologia da Informação que suporta os Sistemas e diagrama de rede 
com visão global de toda infra-estrutura tecnológica envolvida no processo da folha de pagamento; 

7.2.1.3 Mapeamento dos riscos específicos existentes nos processos e sub-processos analisados, considerando a 
vulnerabilidade X impacto da sua materialização (ex.: criticidade das atividades, volume de recursos envolvidos, 
volume de transações, etc.); 

7.2.1.4 Análise da estrutura de controles em operação, manuais e de sistema, avaliando a sua eficácia na 
minimização dos riscos mapeados; 

7.2.1.5 Análise da regulamentação/legislações especificas divulgadas, inerentes a cada grupo de servidor, bem 
como das normas e procedimentos pré-definidas pelo TJ-BA para o processo de folha de pagamento e seus sub-
processos; 

7.2.2 Etapa 2: Definição, elaboração e execução dos testes 

7.2.2.1 Elaboração de um programa de trabalho detalhado, endereçando as vulnerabilidades detectadas na 
avaliação dos riscos, bem como os requerimentos definidos nas normas e procedimentos aprovados pelo Tribunal e 
nas legislações especificas divulgadas, inerentes a cada grupo de servidor; 

7.2.2.2 Solicitação das bases de dados em meio magnético para auditoria de sistemas, bem como documentação 
suporte das transações; 

7.2.2.3 Realização de testes de auditoria, podendo abranger 100% da base de dados do processo envolvido, 
através da utilização de ferramentas informatizadas de auditoria; 

7.2.2.4 Confronto das eventuais inconsistências/ não conformidades identificadas com a sua respectiva 
documentação suporte para validação e documentação dos trabalhos de auditoria; 

7.2.2.5 Conclusão sobre a existência dos riscos residuais com base no resultado dos testes, reportando as 
eventuais inconsistências/ não conformidades identificadas e devidamente validadas. 
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7.2.3 Etapa 3 - Resultados, conclusões e relatório final 

7.2.3.1 Consolidação das conclusões e discussão dos resultados com a Alta Administração do Tribunal; 

7.2.3.2 Elaboração de recomendações de controle para eliminação das falhas identificadas e conseqüente 
minimização dos riscos; 

7.2.3.3 Elaboração de plano de ação, sugerindo prazos, responsáveis e cronograma formal de implantação. 

Para realização das etapas acima descritas, a CONTRATADA deverá realizar no mínimo as seguintes 
atividades: 

7.3.1 Avaliação dos itens da Folha de Pagamento do Tribunal, considerando se os vencimentos auferidos pelos 
servidores ativos são devidos, estão de acordo com a legislação em vigor e estão suportados por documentação 
adequada arquivada na pasta do servidor (exemplo: comprovantes de escolaridade, cursos de especialização, etc.); 

7.3.2 Atestar a exatidão dos cálculos dos vencimentos na Folha de Pagamento; 

7.3.3 Verificar atendimento aos aspectos legais (Regime estatutário, CLT, acordos coletivos, legislações especificas 
divulgadas no Diário Oficial) e às diretrizes do Tribunal; 

7.3.4 Verificar a aderência do provimento / admissão em relação ao divulgado no Diário Oficial; 

7.3.5 Verificar a adequação dos cargos x salários na folha do Tribunal; 

7.3.6 Verificar a adequação do grau de instrução do servidor considerando os pré-requisitos em relação a 
escolaridade para ocupação do cargo; 

7.3.7 Verificar a adequação da progressão de carreira considerando: Classe de entrada no cargo; interstício; 
demais pré-requisitos para progressão (cursos de capacitação profissional / especialização); 

7.3.8 Verificar a adequação e cálculo dos adicionais estabelecidos tais como periculosidade, insalubridade, salário 
família, auxílios em geral, adicional noturno, verbas específicas inerentes a determinadas funções, inclusive verbas de 
natureza indenizatória, entre outros; 

7.3.9 Verificar a adequação sobre o pagamento de verbas de devolução e diferença de salário (folhas 
suplementares); 

7.3.10 Auditar a base de dados do cadastro de servidores ativos visando assegurar a integridade das informações 
registradas; 

7.3.11 Verificar os procedimentos de inclusão de um novo servidor no cadastro; 

7.3.12 Verificar a validade de dados críticos do cadastro como data de nascimento, filiação, RG, CPF, CTPS, PIS, 
Título de Eleitor, entre outros, considerando a situação do servidor na folha de ativos; 

7.3.13 Verificar a adequação das contas bancárias cadastradas para depósito dos vencimentos, atentando para 
situações de contas bancárias duplicadas para servidores diferentes; 

7.3.14 Verificar a integridade da base de dados, verificando se somente funcionários existentes estão cadastrados 
na Folha; 

7.3.15 Verificar a existência de funcionários desligados ou em situação de óbito que permanecem na Folha de 
Pagamento; 

7.3 ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS: 
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7.3.16 Verificar os funcionários em duplicidade ou ativos em mais de um departamento do Tribunal, verificando a 
adequação sobre acumulo de funções de acordo com legislação em vigor, a limitação da remuneração em relação ao 
"teto constitucional" e a carga horária total considerando o acumulo, concluindo sobre a sua razoabilidade; 

7.3.17 Verificar a existência de verbas duplicadas ou conflitantes com outras verbas, pagas a um mesmo servidor; 

7.3.18 Verificar a existência das informações dos registros de freqüência dos servidores, conferindo sua adequação 
em relação a freqüência paga, atentando para a tempestividade de registro do ponto (ex.: registro antecipado); 

7.3.19 Confrontar o volume de horas extras trabalhadas com as horas efetivamente aprovadas, calculando as 
horas extras de acordo com os regimentos estabelecidos; 

7.3.20 Atestar o devido processamento das informações de pagamento através do confronto de informações da 
folha versus os desembolsos junto aos Bancos; 

7.3.21 Verificar a existência de situações não usuais desde o provimento/admissão ao cargo até o desembolso dos 
vencimentos que possam representar prejuízo ao Tribunal. 

7.3.22 Verificar a existência, operação e eficácia de controles que, tomados em conjunto, propiciem segurança 
quanto a integridade, validade (veracidade), exatidão e confiabilidade das informações, qualidade e pontualidade no 
processamento das transações, geração das informações finais e adequado sigilo com relação ao tratamento, guarda 
e manipulação de informações confidenciais. 

7.3.23 Análise do cadastro dos servidores no sistema (se possuem informações completas e válidas) e demais itens 
pertinentes a tecnologia da informação. 

7.3.24 Identificar as políticas, padrões e procedimentos de segurança de informações: existência e grau de 
formalização e a abrangência e procedimentos para atualização periódica, 

7.3.25 Identificar a revisão dos perfis de acesso a transações críticas implantados no sistema de Folha de 
Pagamento, verificando se o acesso à transação é compatível com o perfil e atividades desenvolvidas pelo usuário ou 
se o usuário tem acesso à transação, porém deve ser eliminado em função da sua criticidade e do perfil do usuário, 
considerando os seguintes aspectos: acesso indevido; acesso de usuários genéricos ou departamentais; acesso de 
usuários terceirizados; Acesso de usuários afastados; Acesso de usuários da área de Informática a transações 
funcionais do ambiente de produção. 

7.3.26 Revisão dos aspectos de segurança lógica, dentre os quais podemos destacar: número de tentativas 
permitidas de logins mal sucedidos, administração de usuários e senhas, tempo de inativação de usuários bloqueados 
por tentativas de acesso, etc. 

7.3.27 Revisão dos procedimentos voltados ao monitoramento de eventos que possam indicar tentativas de 
violação dos controles de segurança: utilização de Firewalls e mecanismos de proteção do ambiente, existência e 
abrangência das trilhas de auditoria, existência de registro de falhas de operação. 

7.3.28 Revisão dos controles empregados para a manutenção da segurança física das áreas que armazenam os 
equipamentos críticos para a operação do sistema, 

7.3.29 Verificação do Plano de continuidade de negócio contemplando identificação de ameaças e estratégias de 
continuidade; 

7.3.30 Verificação do nível de segregação de funções e nível de automação (utilização do sistema) existente, 
dentre outros. 

7.4 DESCRIÇÃO DAS ENTREGAS FINAIS 

Abaixo relacionamos os produtos a serem apresentados na etapa final do projeto, pela CONTRATADA: 

7.4.1 Relatório final contendo: 

7.4.1.1 Descrição detalhada e quantificação, quando aplicável, de todas as exceções/não conformidades 
identificadas na auditoria (resultado dos testes); 
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7.4.1.2 Riscos relacionados ao processo e seus sub-processos, com base na estrutura de controles vigente; 

7.4.1.3 Melhores práticas de controle, manuais e de sistemas, para assegurar a minimização dos riscos e a 
integridade das transações dos processos e sub-processos foco da análise; 

7.4.1.4 Consolidação das conclusões e discussão dos resultados com a Alta Administração do Tribunal, incluindo 
recomendações de melhoria para eliminação das falhas identificadas e conseqüente minimização dos riscos e 
informando os impactos financeiros e da imagem institucional que cada solução/sugestão de melhoria poderá gerar, 
bem como os benefícios obtidos pela adoção das medidas indicadas. 

7.4.2 Matriz de Acesso aos Sistemas, incluindo os perfis de acesso revisados para as principais transações 
críticas dos módulos objeto do escopo, contemplando aspectos de segregação de funções, acesso não autorizado, 
acesso de servidor desligado e acesso excessivo à transações críticas. 

7.4.3 Plano de ação, contemplando as atividades, as áreas envolvidas e o grau de relevância com relação ao 
prazo de implantação (imediato, curto e médio prazos). 

7.5 CRONOGRAMA 

O cronograma macro apresenta as etapas do projeto e deverá ser atentamente observado pelas empresas na elabora-
ção de suas propostas e na execução contratual e será submetido à análise e aprovação da Contratante. 

A CONTRADADA deverá apresentar cronograma detalhado em até 07 (sete) dias após a data de início dos serviços, 
contendo as atividades a serem realizadas, atividades predecessores e sucessoras, prazos e premissas (pendências) 
para conclusão das etapas. 

CRONOGRAMA 1 2 3 4 

Planejamento dos Trabalhos 

Entendimento e macrofluxo do processo de Folha de Pagamento 

Levantamento do ambiente geral de TI 

Identificação dos riscos específicos 

L . . . . . 
i Etapa 2ZPefiniçãol elaboração e execução dos t e s t e s ^ ^ ^ ^ H i f i 

Auditoria da Folha de Pagamento 

Tecnologia da Informação 

i- i. 

Apresentação Final dos Resultados r r r l 
7.6 COMPROVAÇÃO DAS ENTREGAS 

Os pagamentos serão realizados em quatro parcelas iguais, mediante a entrega dos produtos pela CONTRATANTE, 
conforme detalhado na tabela abaixo, e após aprovação pela CONTRATADA. 
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MêsTdgen-
H t r e g a B 

Mês 1 Relatório com os itens identificados na etapa 1 do 
Cronograma 

Impressa e 
DVD 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: doe e pdf 

Mês 2 Relatório reportando as eventuais inconsistências 
identificadas na etapa 2 do Cronograma 

Impressa e 
DVD 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: doe e pdf 

Mês 3 Relatório preliminar para aprovação e comentári-
os da Alta Administração do Tribunal 

Impressa e 
DVD 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: doe e pdf 

Mês 4 Relatório fina!, matriz de acesso ao sistema e 
Plano de ação 

Impressa e 
DVD 

i 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: doe e pdf 

8) QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

A equipe técnica deverá ser composta por no mínimo: 

8.1 Líder de Equipe com formação acadêmica em nível de bacharelado em Ciências Contábeis, com a 
respectiva prova do registro profissional junto ao Conselho Regional de Contabilidade e com 10 anos de 
experiência comprovada em auditoria e: 

8.2 Auditores com formação acadêmica em nível de bacharelado em uma das seguintes áreas de 
habilitação: Ciências Contábeis, Administração, Direito e Tecnologia da Informação (Ciências da Computação, 
Sistemas de Informação, Análise de Sistemas) com a respectiva prova do registro profissional junto ao CONSELHO 
ou ORDEM competente, quando aplicável ao exercício legal da profissão e com 03 anos de experiência 
comprovada de atuação na área objeto do presente certame. 

8.3 A equipe técnica deverá possuir no mínimo: 

8.3.1 Experiência nos serviços de auditoria em folha de pagamento e auditoria nos sistemas informatizados de 
folha de pagamento, comprovada através de declaração contendo o cargo exercido, bem como indicação(ões) do(s) 
trabalho(s) realizado(s). 
8.3.2 A comprovação da experiência exigida se dará através da apresentação de "curriculum vitae" e de atestado 
de capacitação, contendo o nome do profissional, com a descrição dos trabalhos similares realizados (participação na 
execução de trabalhos de auditoria em folha de pagamento e nos respectivos sistemas informatizados). 
8.3.3 O profissional indicado pelo licitante para exercer as funções de líder de equipe e deverá responder pela 

coordenação geral dos trabalhos objeto da contratação. O profissional referido somente poderá ser substituído por 
outro de experiência equivalente ou superior, integrante do quadro permanente da empresa na data da contratação, 
desde que aprovado previamente pela CONTRATADA. 
8.3.4 O número mínimo de profissionais necessários deverá ser definido pela Contratada, a fim de que seja 
cumprido o prazo previsto no contrato. 

9) MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS 

As máquinas e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços serão fornecidos pela CONTRATADA . 
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ANEXO I I 

I MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL* v 

Modalidade de Licitação Número 
PREGÃO ELETRÔNICO 126/2013 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
Nome Fantasia: 
Razão Social: 
CNPJ: Inscrição Estadual: 
Endereço: Cidade: 
Estado: CEP: Telefone: Fax: 
E-mail: 

Banco: Agência: Conta Corrente: 

Prezados Senhores, 

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, apresentamos nossa 
proposta conforme especificações mencionadas no edital. 

Nossa proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados da data prevista para a entrega da mesma, 
sendo o preço proposto firme e irreajustável durante o seu prazo de validade. Informamos que estão inclusos nos 
preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, 
ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados. 

O valor global de nossa proposta é de R$ (por extenso). 

Salvador de de 20. 

RAZÃO SOCIAL CNPJNOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 
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ANEXO I I I 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Número 
126/2013 

MODELO DE PROCURAÇAO PARA A PRATICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade n° expedido pela 
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n° , residente à 
rua , n° como nosso mandatário, arquem outorgamos amplos poderes para 
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO n° indicado acima, 
conferindo-lhe poderes para: (apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, 
interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, 
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, apresentar defesa prévia e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, etc). 

Salvador de de 20 

RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ E ASSINATURA 

ANEXO IV 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Numero 
126/2013 

L MODELO DE DECLARAÇAO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR J 
,(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o n° por intermédio do seu 

representante legal sr (a) RG n° : , DECLARA, sob as penas da lei, em 
atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso 
V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva; Empregamos menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Salvador de de 20 . 

RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 
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Modalidade de Licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Número 
126/2013 

w i u ^ ;,•- . . . . . .. ' . « 

INSTRUMENTO DE CONTRATO DE QUE 
ENTRE SI, CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DA BAHIA E NA FORMA ABAIXO: 

O ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 13.937.032/0001- 60, por 
intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, órgão do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ/MF sob n° 
13100722/0001-60, com sede e foro nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, na Quinta Avenida, n° 560, Centro 
Administrativo da Bahia - CAB, representado pelo seu Secretário de Administração, IGOR CAIRES MACHADO, adiante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, inscrita no CNPJ sob 
n° doravante designada simplesmente CONTRATADA, representada por 

inscrito no CPF/MF sob n° resolvem, tendo em vista o 
constante do PA n° /2013, com arrimo nas normas pertinentes da Lei Estadual n° 9.433/05 e, no que 
couber, na Lei Federal n° 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis, ajustando e reciprocamente aceitando as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Obriga-se a CONTRATADA a por todo o período de vigência deste contrato, sem solução 
de continuidade, fornecendo os recursos necessários à perfeita execução das atividades e consecução dos objetivos, 
tudo conforme condições e especificações constantes do EDITAL, seus ANEXOS, especialmente o TERMO DE 
REFERÊNCIA e PROPOSTA VENCEDORA, os quais passam a integrar o presente instrumento de modo indissociável. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
O objeto indicado na cláusula primeira será prestado pela CONTRATADA em conformidade com a descrição 
pormenorizada contida no Edital e TERMO DE REFERÊNCIA e seus Anexos que passam a integrar o presente 
instrumento de modo indissociável, obrigando-se a CONTRATADA, ainda, a: 

a) Apresentar, antes do início da execução dos serviços, relação contendo os nomes dos integrantes da 
equipe que executará os serviços, conforme as exigências do Item 8 do Anexo I do Edital. 

b) Manter os profissionais apresentados para a execução até a conclusão do Contrato, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Contratante. 

c) Coordenar, aparelhar e remunerar a equipe técnica, diligenciando para que a execução do objeto 
contratual se faça de forma satisfatória, garantindo a qualidade técnica dos serviços. 

d) Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios, a ampla ação 
fiscalizadora do CONTRATANTE, atendendo prontamente às exigências que lhe forem solicitadas, inclusive referentes 
à apresentação de documentos comprobatórios da execução do contrato e os relacionados ao cumprimento de 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais; 

e) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer impedimento que interfira no andamento dos serviços; 
0 Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
g) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás necessários à execução dos serviços; 
h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre 

as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as 
Legislações Federal, Estadual e Municipais, relativas aos serviços prestados; 

i) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto 
que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus empregados nesse 
sentido; 

j) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), a ser informado na proposta comercial, para o recebimento de 
informações. 

k) Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pelo CONTRATANTE, concernente à execução do 
Contrato; 
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CLÁUSULA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO 
DA SUBCONTRATAÇÃO - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual por acrescer os custos de Admi-
nistração e de Fiscalização do contrato, além de pequenas e micro empresas poderem concorrer ao certame licitató-
rio. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Além das obrigações legais, o CONTRATANTE obriga-se ainda, a: 

I. Fornecer à CONTRATADA, sem atrasos, acesso aos dados e às informações indispensáveis ao cumprimento 
do contrato; 

II. Realizar o pagamento pela execução do contrato; 
III. Proceder a publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, 

condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura; 
IV. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do contrato, aos 

documentos e informações necessários à sua fiel execução; 
V. Indicar servidores para participarem, junto com a Contratada, da execução do objeto deste Contrato. 
VI. Fornecer espaço de trabalho adequado e suficiente à execução do objeto do Contrato; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 
O preço deste contrato eqüivale ao valor da proposta vencedora, consistindo no valor global de R$ ( ), 
sendo que os pagamentos são mensais, conforme definido no Cronograma do Item 7.5 do Anexo I. 

Parágrafo Primeiro: Nos preços referidos no caput desta cláusula estão inclusos todos os custos inerentes à 
prestação dos serviços contratados, sem exceção, inclusive salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e 
rescisórios dos empregados da CONTRATADA, assim como uniforme, insumos em geral, administração, e, enfim, 
todos os custos diretos e indiretos, mais os impostos e taxas de qualquer natureza que incidam ou venham a incidir 
sobre o cumprimento deste contrato. 

Parágrafo Segundo: Caberá à CONTRATADA, proceder, sem ônus para o CONTRATANTE, eventuais adequações, 
de forma a propiciar a perfeita execução dos serviços contratados. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento devido à empresa CONTRATADA será efetuado, através de crédito em 
conta corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e 
após a declaração pelo CONTRATANTE do recebimento definitivo dos serviços prestados, conforme as etapas 
previstas no Cronograma indicado no Item 7.5 do Anexo I. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA.' 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Como condição para início da contagem de prazo para pagamento e sua efetivação, as 
Notas Fiscais deverão ser acompanhadas obrigatoriamente de: 

I. Certidões Negativas de Débito: 

- de Tributos Contribuições Federais; 
- de Tributos Contribuições Estaduais; 
- de Tributos Contribuições Municipais; 
- de Regularidade do FGTS (CRF); 
- do INSS (CND). 
- Trabalhistas (CNDT) 

PARÁGRAFO QUARTO - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com 
a variação do INPC do IBGE, pro rata temporís. 
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PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá obedecer integralmente as disposições quanto à obrigatoriedade 
de emissão da Nota Fiscal por meio eletrônico, nos termos do Regulamento do ICMS Bahia, com as alterações 
contidas no Decreto Estadual n° 10.666 de 03/08/2006. 

CLÁUSULA SÉTIMA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA, REAJUSTAMENTO E REVISÃO 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses 
da data de apresentação da proposta. A parcela que diz respeito à proporção de insumos envolvidos na Prestação de 
Serviços, nos termos do inc. XXV do art. 8o da Lei Estadual n° 9.433/05 será atualizada mediante a aplicação do 
IN PC/IBGE, quando for o caso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo prorrogação contratual, e desde que transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, a 
contar do início da vigência deste, o reajuste poderá ser concedido à CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE, 
sempre tomando como limite máximo, a variação do INPC/IBGE, verificada nos 12 (doze) meses precedentes à data da 
prorrogação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei 
Estadual n° 9.433/05. 

Parágrafo único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá à 
CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da publicação resumida no Diário do 
Poder Judiciário, admitida a sua prorrogação, nos termos do artigo 140 da Lei Estadual n° 9.433/05, de acordo com a 
conveniência das partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em garantia de plena, fiel e segura execução de tudo o que se há obrigado, a 
CONTRATADA prestará garantia de 5% (cinco por cento) sobre o preço global do objeto a ser contratado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou 
fiança bancária, pelo prazo equivalente ao deste contrato acrescido de mais três meses. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A liberação da garantia ou sua restituição se dará após o recebimento definitivo do 
objeto do contrato e a comprovação de quitação de todas as obrigações trabalhistas e previdenciária dos recursos 
humanos envolvidos na Prestação de Serviços, inclusive garantidas eventuais demandas judiciais decorrentes da 
presente contratação, nos termos do Instrumento Contratual. 

PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será obrigatoriamente revista e complementada quando houver redução da sua 
representatividade percentual por variação econômica do contrato ou descontos de valores devidos ao 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ÍLICITOS E DAS PENALIDADES 
A CONTRATADA cumprirá, rigorosamente, as condições estabelecidas neste contrato, na proposta vencedora, no 
edital e seus anexos, sobretudo o Termo de Referência, para execução do serviço objeto deste contrato, inclusive 
obrigações adicionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, descumpríndo as obrigações contratuais ou 
cometendo os ilícitos previstos nos artigos 184 e 185 da Lei Estadual n° 9.433/05, sujeitar-se às seguintes 
penalidades: 

MULTA, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, da seguinte forma: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no 
de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da 
caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de descumprimento parcial das obrigações 
contratuais, sejam elas de execução ou outras definidas neste contrato e seus anexos referidos, excetuando-
se as hipóteses de mora previstas nas alíneas V e "d" desta cláusula; 

26 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N" 126/2013 

Julia Karina Galvão Morais Teles 
\ U Pregoeira oficial 
\A Portaria n° 51/2013 



TCE/GEPRO 

PG. 75 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA M f ! 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA H V L 

N Ú C L E O DE L I C I T A Ç Ã O 

c) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento 
ou serviço não realizado; 

d) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada 
dia subseqüente ao trigésimo. 

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não excedente a 05 (cinco) anos; 

0 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração 
Pública Estadual; 

g) descredenciamento do sistema de registro cadastral. 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE CADASTRAR E LICITAR E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO aos que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 
184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei Estadual n°. 9.433/05. 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 
competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art, 184 e II, I I I e 
V do art. 185 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere este artigo não impede que a Administração rescinda 
un(lateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

Parágrafo Segundo: Não tendo sido prestada garantia, a Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta. 

Parágrafo Terceiro: As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

Parágrafo Quarto: O atraso no pagamento das parcelas trabalhistas, previdenciárias e tributárias é considerado 
falta gravíssima, podendo ensejar a rescisão contratual, se repetida mais de uma vez a cada anualidade contratual, se 
houver prorrogações. 

Parágrafo Quinto: Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade das 
possíveis faltas, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO: 
O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo ao longo da vigência do presente instrumento, rescindir unilateralmente 

o presente contrato, nas hipóteses previstas no artigo 167, da Lei Estadual n° 9.433/05, ou ainda, à conveniência e 
em preservação do interesse público, sem que lhe seja imposta qualquer multa ou indenização, a que título for, 
bastando, para tanto, comunicar previamente a CONTRATADA, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. 

Parágrafo Primeiro: No caso de rescisão antecipada do presente contrato, a CONTRATADA receberá apenas o 
pagamento da parcela dos serviços fornecidos, já aprovados e atestados pelo CONTRATANTE, não lhe sendo devida 
indenização a qualquer título por força deste ato. 

Parágrafo Segundo: O presente instrumento poderá ainda ser rescindido, em qualquer época, se a CONTRATADA: 

1) deixar de atender as determinações do CONTRATANTE; 
2) atrasar ou retardar os serviços objeto deste contrato; 
3) paralisar o fornecimento dos serviços sem motivo justificado; 
4) prejudicar a qualidade do objeto do fornecimento, desviando-se das especificações constantes da sua 

proposta; 
5) entrar em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, ou falência, conforme disposto na Lei n° 

11.101/2005, c/c o art. 167, XIV da Lei n° 9.433/05, não cabendo a CONTRATADA o direito a qualquer 
indenização. 
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NCL 
Parágrafo Terceiro: No caso de resolução do presente contrato em decorrência das hipóteses previstas no 
parágrafo anterior, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento da parcela dos serviços já elaborados e aprovados 
pelo CONTRATANTE, não gerando, este ato de rescisão, qualquer direito à CONTRATADA de cobrança de multa, 
indenização ou ressarcimento a que título for, 

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DA REGÊNCIA LEGAL 
Submete-se, o presente contrato às disposições contidas nas Leis Estaduais n°s 9.433/05, 9.658/05 e 10.967/08, Leis 
Complementares n°s 123/06, 127/07 e 128/08, Decreto Federal n° 6.204/07, Leis Federais n°s 8.666/93, 8.212/91 e 
10.520/02, Decretos Judiciários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia n°s 12/03, 44/03 e 13/06; e todas as 
legislações aplicáveis que regulam a tributação das relações laborais de prestação de serviços e outros dispositivos 
legais aplicáveis à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa decorrente do presente instrumento será atendida no presente exercício pela Unidade Orçamentária 
02.04.101, Unidade Gestora: 0010 - DFA, Atividade 2000, Elemento de Despesa 33.90.35, Subelemento 
3504, Fonte 120. 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
resultantes do cumprimento do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

E, por estarem justas e CONTRATADAS, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e 
forma, para um efeito, juntamente com as testemunhas, abaixo identificadas. 

Salvador, de de 20 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA:. 
TESTEMUNHAS! 
NOME E CPF 
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ANEXO VI 

Modalidade de Licitação Número 
PREGÃO ELETRÔNICO 126/2013 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 
HABILITAÇÃO 

1. Declaramos, para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar 
n° 123/06, que: 

( ) Não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

( )Estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de MICROEMPRESA 
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4° do art. 3o da Lei complementar n° 123/06. 

( ^Estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4° do art. 3o da Lei 
complementar n° 123/06. 

2. No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos: 

( )Para os efeitos do inciso I I do art. 120, em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184, do mesmo 
diploma estadual, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis 
de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma e da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

( )Para os efeitos do §1° do art. 43 da Lei complementar n° 123/06, haver restrição na comprovação da 
nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual n° 9.433/05, 
especialmente a definida no art. 192, inc. I. 

Salvador de de 20 . 

RAZÃO SOGAL/ CNPJ/NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ E ASSINATURA 

* A presente declaração deverá ser acompanhada da Certidão expedida pela Junta Comercial, no caso de empresas 
ali registradas, para comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, (Art. 8o da Instrução 
Normativa n° 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio) ou Certidão específica do Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas, nos demais casos. A não apresentação considerará a declaração como não 
apresentada. 
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ANEXO VI I 

Modalidade de Licitação Número 
PREGÃO ELETRÔNICO 126/2013 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E/OU CONTRATAR 

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa (razão 
social/CNPJ) não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade 
jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas (art. 185, III, 
da Lei Estadual n° 9.433/05). 

Salvador de de 20 . 

RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/E ASSINATURA 
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N° 02/14-S 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O 
ESTADO DA BAHIA POR INTERMÉDIO 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E MACIEL 
AUDITORES S/S , NA FORMA ABAIXO: 

TCEI GEARQ 

O ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o 
n° 13.937.032/0003-60. por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, órgão 
do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ/MF sob n° 13100722/0001-60, com sede e foro 
nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, na Quinta Avenida, n° 560, Centro 
Administrativo da Bahia - CAB. representado pelo seu Secretário dc Administração. IGOR 
CAIRES MACHADO, adiante denominado simplesmente, CONTRATANTE, e, do outro 
lado. MACIEL AUDITORES S/S, inscrita no CNPJ n° 13.093.174/0001-80, sediada na 
Rua dos Andradas,943. sala 1604, Centro, Porto Alegre/RS, neste ato representada, nos 
lermos de seus atos constitutivos pelo seu sócio, ROGER MACIEL DE OLIVEIRA, 
CP17MF n° 902.384.350-91. doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
lendo em vista o constante no processo âe n°3651/2014, celebrar o presente contrato de 
prestação de serviços, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e 
condições com arrimo nas normas pertinentes, especialmente, na Lei Estadual n° 9.433/05. 
c no que couber Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, de acordo com as cláusulas e 
condições seguintes 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Obriga-sc a CONTRATADA a prestação dc serviço de auditoria externa na folha de pagamento de 
pessoal do Poder Judiciário tio Estado da Bahia(ATIVO), por todo o período de vigência deste ^ - n 
contraio, sem solução dc continuidade, fornecendo os recursos necessários à perfeita execução das ' / A 
atividades e consecução dos objetivos, tudo conforme condições e especificações constantes do / \ 
EDITAL. seus ANEXOS, especialmente o TERMO DE REFERÊNCIA e PROPOSTA ( J 
VENCtDORA, os quais passam a integrar o presente instrumento de modojfidissociável. 

/ 
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^LEGIBILIDADE 
COMPROMETIDA 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

O objeto indicado na cláusula primeira será prestado pela CONTRATADA em conformidade com a 
descrição pormenorizada contida no Edital e TERMO DE REFERÊNCIA e seus Anexos que 
passam a integrar o presente instrumento de modo indissociável, obrigando-se a CONTRATADA, 
ainda, a: 
a) Apresentar, antes do início da execução dos serviços, relação contendo os nomes dos integrantes 
da equipe que executará os serviços, conforme as exigências do Item 8 do Anexo l do Edital. 
b) Manter os profissionais apresentados para a execução até a conclusão do Contrato, admitindo-se 
a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
Contratante. 
c) Coordenar, aparelhar e remunerar a equipe técnica, diligenciando para que a execução do objeto 
contratual se laça de forma satisfatória, garantindo a qualidade técnica dos serviços. 
d) Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios, a 
ampla ação fiscalizadora do CONTRATANTE, atendendo prontamente às exigências que lhe forem 
solicitadas, inclusive referentes à apresentação de documentos comprobatórios da execução do 
contrato e os relacionados ao cumprimento de obrigações trabalhistas, previdencíárias e fiscais: 
c) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer impedimento que interfira no andamento dos serviços; 
0 Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
g) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás necessários à execução dos 
serviços; 
h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e 
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipais, relativas aos serviços prestados; 
i) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 
assunto que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar 
seus empregados nesse sentido: 
j) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), a ser informado na proposta comercial, para o 
recebimento de informações. 
k) Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pelo CONTRATANTE, concernente à 
execução do Contrato; 

CLÁUSULA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO 

DA SUBCONTRATAÇÃO - Não será admitida a subcontratação do objejíf contratual por acrescer 
os custos de Administração e de Fiscalização do contrato, além de jíéquenas e micro empresas 
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poderem concorrer ao certame licitatório. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Além das obrigações legais, o CONTRATANTE obriga-se ainda, a; 
I. Fornecer à CONTRATADA, sem atrasos, acesso aos dados e às informações indispensáveis ao 
cumprimento do contrato; 
II. Realizar o pagamento pela execução do contrato; 
III. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa 
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da 
sua assinatura; 
IV. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do contrato, 
aos documentos e informações necessários à sua fiel execução; 
V. Indicar servidores para participarem, junto com a Contratada, da execução do objeto deste 
Contrato. 

VI. Fornecer espaço de trabalho adequado e suficiente à execução do objeto do Contrato; 

CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO 
O preço deste contrato eqüivale ao valor da proposta vencedora, consistindo no valor global de 
RS 268.999,92 (duzentos e sessenta e oito mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa c 
dois centavos), sendo que os pagamentos são mensais, conforme definido no Cronograma do Item 
7.5 do Anexo 1. 
Parágrafo Primeiro: Nos preços referidos no caput desta cláusula estão inclusos todos os custos 
inerentes á prestação dos serviços contratados, sem exceção, inclusive salários, encargos sociais, 
prcvidenciários. trabalhistas e rescisórios dos empregados da CONTRATADA, assim como 
uniforme, insumos em geral, administração, e, enfim, todos os custos diretos e indiretos, mais os 
impostos e taxas de qualquer natureza que incidam ou venham a incidir sobre o cumprimento deste 
contrato. 

Parágrafo Segundo: Caberá à CONTRATADA, proceder, sem ônus para o CONTRATANTE, 
eventuais adequações, de forma a propiciar a perfeita execução dos serviços contratados. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento devido à empresa CONTRATADA será efetuado, 
através de crédito em conta corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados a partir da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura e após a declaração pe' ~ 
definitivo dos serviços prestados, conforme as etapas previste 
do Anexo í. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será 
considerada data da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por 
parte da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Como condição para início da contagem de pra2o para pagamento e 
sua efetivação, as Notas Fiscais deverão ser acompanhadas obrigatoriamente de: 
I. Certidões Negativas de Débito: 
- de Tributos Contribuições Federais; 
- de Tributos Contribuições Estaduais; 
- dc Tributos Contribuições Municipais; 
- de Regularidade do FGTS (CRF); 
- do INSS (CND). 
- Trabalhistas (CNDT) 

PARÁGRAFO QUARTO - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, 
cm caso dc mora>será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu 
efetivo pagamento, de acordo com a variação do 1NPC do IBGE, pro rata temporis. 

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá obedecer integralmente as disposições 
quanto à obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal por meio eletrônico, nos termos do 
Regulamento do 1CMS Bahia, com as alterações contidas no Decreto Estadual n° 10.666 de 
03/08/2006. 

CLÁUSULA SÉTIMA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA, 
RE AJUSTAMENTO E REVISÃO PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços são fixos e 
irreajusíávcis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da 
proposta. A parcela que diz respeito à proporção de insumos envolvidos na Prestação de Serviços, 
nos termos do inc. XXV do art. 8o da Lei Estadual n° 9.433/05 será atualizada mediante a aplicação 
do IN PC/IBGE. quando for o caso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo prorrogação contratual, e desde que transcorrido o 
prazo de 12 (doze) meses, a contar do início da vigência deste, o reajuste poderá ser concedido à 
CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE, sempre tomando como limite máximo, a 
variação do INPC/IBGE, verificada nos 12 (doze) meses precedentes à data da prorrogação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma 
do art. 154 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

Parágrafo único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE, não 
eximirá à CONTRATADA de lotai responsabilidade na execução do contrato. 

f-
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CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O contraio terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da publicação 
resumida no Diário do Poder Judiciário, admitida a sua prorrogação, nos termos do artigo 140 da 
Lei Estadual n° 9.433/05, de acordo com a conveniência das partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em garantia de plena, fiel e segura execução de tudo o que se há 
obrigado, a CONTRATADA prestará garantia de 5% (cinco por cento) sobre o preço global do 
objeto a ser contratado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada em dinheiro ou títulos da dívida pública, 
seguro garantia ou fiança bancária, pelo prazo equivalente ao deste contrato acrescido de mais três 
meses. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A liberação da garantia ou sua restituição Se dará após o 
recebimento definitivo do objeto do contrato e. a comprovação de quitação de todas as obrigações 
trabalhistas e prcvidenciária dos recursos humanos envolvidos na Prestação de Serviços, inclusive 
garantidas eventuais demandas judiciais decorrentes da presente contratação, nos termos do 
Instrumento Contratual. 

PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será obrigatoriamente revista e complementada quando 
houver redução da sua representatividade percentual por variação econômica do contrato ou 
descontos de valores devidos ao CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ILÍCITOS E DAS PENALIDADES 

A CONTRATADA cumprirá, rigorosamente, as condições estabelecidas neste contrato, na proposta 
vencedora, no edital e seus anexos, sobretudo o Termo de Referência, para execução do serviço 
objeto deste contrato, inclusive obrigações adicionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, 
descumprindo as obrigações contratuais ou cometendo os ilícitos previstos nos artigos 184 e 185 da 
Lei Estadual n° 9.433/05, sujeitar-se às seguintes penalidades: 
MULTA, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, da seguinte forma; 
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a 
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias. contados da data de sua convocação; 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de descumprimento parcial das 
obrigações contratuais, sejam elas de execução ou outras definidas neste contrato e seus anexos 
referidos, excetuando se as hipóteses de mora previstas nas alíneas "c" e "d" desta cláusula; 
c) 0.3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sôtíre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; -vr--^ 

/ 
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d) 0.7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, 
por cada dia subseqüente ao trigésimo. 
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não excedente a 05 (cinco) anos; 
í) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação 
perante a Administração Pública Estadual; 
g) descredenciamento do sistema de registro cadastral. 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE CADASTRAR E LICITAR E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO aos que incorrerem nos 
ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei Estadual n°. 
0.433/05. 

DECLARAÇÃO DE IMDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram 
nos ilícitos previstos nos incisos í a V do art. 184 e II, III e V do art. 185 da Lei Estadual n° 
9.433/05. 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere este artigo não impede que a Administração 
r escinda uni lateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

Parágrafo Segundo: Não tendo sido prestada garantia, a Administração se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa 
porventura imposta. 

Parágrafo Terceiro: As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 
infrações cometidas. 

Parágrafo Quarto: O atraso no pagamento das parcelas trabalhistas, previdenciárias e tributárias é 
considerado falta gravíssima, podendo ensejar a rescisão contratual, se repetida mais de uma vez a 
cada anualidade contratual, se houver prorrogações. 

Parágrafo Quinto: Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e 
a gravidade das possíveis faltas, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO: 

O CON TRATANTE poderá, a qualquer tempo ao longo da vigência do presente instrumento, 
rescindir unilateralmente o presente contrato, nas hipóteses previstas no^prfígo 167, da Lei Estadual 
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n° 9.433/05, ou ainda, à conveniência e em preservação do interesse público, sem que lhe seja 
imposta qualquer multa ou indenização, a que título for. bastando, para tanto, comunicar 
previamente a CONTRATADA, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. 

Parágrafo Primeiro: No caso de rescisão antecipada do presente contrato, a CONTRATADA 
receberá apenas o pagamento da parcela dos serviços fornecidos, já aprovados e atestados pelo 
CONTRATANTE, não lhe sendo devida indenização a qualquer título por força deste ato. 
Parágrafo Segundo: O presente instrumento poderá ainda ser rescindido, em qualquer época, se a 
CONTRATADA: 
!) deixar de atender as determinações do CONTRATANTE; 
2) atrasar ou retardar os serviços objeto deste contrato; 
3) paralisar o fornecimento dos serviços sem motivo justificado; 
4) prejudicar a qualidade do objeto do fornecimento, desviando-se das especificações constantes da 
sua proposta; 
5) entrar em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, ou falência, conforme disposto na Lei 
n° 11.101/2005, c/c o art. 167, XIV da Lei n° 9.433/05, não cabendo a CONTRATADA o direito a 
qualquer indenização. 

Parágrafo Terceiro: No caso de resolução do presente contrato em decorrência das hipóteses 
previstas no parágrafo anterior, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento da parcela dos 
serviços já elaborados e aprovados pelo CONTRATANTE, não gerando, este ato de rescisão, 
qualquer direito à CONTRATADA de cobrança de multa, indenização ou ressarcimento a que título 
for. 

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DA REGÊNCIA LEGAL 

Submete-se, o presente contrato às disposições contidas nas Leis Estaduais n°s 9.433/05, 9.658/05 e 
10.967/08. Leis Complementares n°s 123/06, 127/07 e 128/08, Decreto Federal n° 6.204/07, Leis 
Federais n°s 8.666/93, 8.212/91 e 10.520/02, Decretos Judiciários do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia n°s 12/03, 44/03 e 13/06; e todas as legislações aplicáveis que regulam a tributação das 
relações laborais de prestação de serviços e outros dispositivos legais aplicáveis à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente do presente instrumento de RS 268.999,92 (duzentos e sessenta e oito mil e 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) será atendida no presente exercício 
pela Unidade Orçamentária 02.04.101, Unidade Gestora: 0010 - DFA, Atividade 2000, 
Elemento de Despesa 33.90.35, Subelemento 3504, Fonte 120. 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA - DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia para dirimir quaisquer dúvidas 
ou questões resultantes do cumprimento do presente contrato, com express^reiiúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 



TCE/GEPRO 

PG. 87 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
3651/2014 

E. por estarem justas e CONTRATADAS, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) 
vias. de igual teor e forma, para um efeito, juntamente com as testemunhas, abaixo identificadas. 

Salvador, de de 2014 

c o n t r a t a n t e : 

CONTRATADA: 

TRIBU 
ÍGO 

fecretári 

^JUSTIÇA DA BAHIA 
í i l R E S MACHADO 

'Administração 

DITORES S/S 
ACIEL DE OLIVEIRA 

TESTEMUNHAS : 
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ANEXO 02 
RELAT. EXECUÇÃO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4, n.° 495, Plataforma V. CAB, Salvador/BA - CEP 41.475-002 
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Ofício n° 2.121/2014 - GP 

Salvador, 19 de dezembro de 2014. 

A Sua Senhoria a Senhora 
LAURA CARNEIRO DA ROCHA 
Gerente de Auditoria 
Gerência 1B - Ia Coordenadoria de Controle Externo (CCE) 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
NESTA 

Senhora Gerente de Auditoria, 

Ao cumprimentar V. Sra., e em atenção às Solicitações n° 01 e 02/2014, 

referentes à Ordem de Serviço n° 191/14, encaminho os esclarecimentos complementares 

e circunstanciados acerca do contrato n° 02/2014-S. firmado entre o Tribunal de Justiça 

do Estado da Bahia e o Grupo Maciel, cujo objetivo foi o de realizar AUDITORIA 

EXTERNA na folha de pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário baiano. 

Atenciosamente, 

>esembar^g|p|5s§|píu 
sresidente 

A.00.02.0/BS 



^ à T C E 1a Coordenadoria de Controle Externo 
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ANEXO 03 
RELAT. EXECUÇÃO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4, n.° 495, Plataforma V, CAB, Salvador/BA- CEP 41.475-002 
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Salvador, 18 de dezembro de 2014. 

A Sua Senhoria 
LAURA CARNEIRO DA ROCHA 
Gerente de Auditoria 
Gerência 1B - Ia Coordenadoria de Controle Externo (CCE) 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
NESTA 

Assunto: Resposta às Solicitações n° 01 e 02/2014 / Ordem de Serviço n° 191/14 

Senhora Gerente de Auditoria, 

Ao cumprimentar V. Sra., e em atenção às Solicitações n° 01 e 02/2014, 

referentes à Ordem de Serviço n° 191/14, informo que, a exemplo do que ocorreu em 

todas as solicitações deste TCE durante esta gestão, os documentos requeridos, atinentes 

à auditoria da folha de pagamento realizada pela empresa Maciel Auditores S/S, foram 

entregues tempestivamente, com o intuito de viabilizar os trabalhos realizados por este 

Órgão de Controle Externo, a saber: 

1 - Processo Administrativo n° 84144/2013 - Pregão Eletrônico nc 126/2013; 

2 - Processo Administrativo n° 3561/2014 - Contrato n° 02/2014-S; 

3 - Processo Administrativo n° TJ-ADM-2014/11773 - Pagamentos; e 

4 - Relatório final, versão impressa e em mídia. 

Entretanto, diante dos apontamentos constantes na Solicitação n° 02/2014, 

cumpre-me apresentar esclarecimentos complementares e circunstanciados acerca do 

contrato n° 02/2014-S, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e o Grupo 

Maciel, cujo objetivo foi o de realizar AUDITORIA EXTERNA na folha ^e/fcagapiento 

5aAvenidadoCAB, n° 560. Presidência, Salvador, Bahia /CEP 41.745-S71 
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de pessoal ativo do Poder Judiciário baiano. 

A abertura do processo licitatório para auditar a folha de pagamento de pessoal 

do TJ/BA (servidores ativos), foi procedida em virtude da necessidade de uma 

identificação mais precisa e um maior controle de gastos, promovendo a conformidade na 

folha de pagamento, o sistema de processamento de dados, a legislação de pessoal e a 

análise das inconformidades. 

A contratação de empresa justificou-se na necessidade da atual gestão do 

Poder Judiciário em atuar com conhecimento da legalidade das despesas com pessoal, 

bem como para atender o compromisso em exercer suas atividades pautadas na 

transparência e ética. 

Assim, o Grupo Maciel, vencedor do certame licitatório, totalmente regular, 

frise-se, teve seus trabalhos pautados na independência, autonomia e imparcialidade, 

princípios basilares na realização de uma AUDITORIA EXTERNA. 

Em conformidade com as normas contábeis para auditoria independente e 

contrato firmado entre as partes, coube ao Tribunal de Justiça fornecer acesso aos dados e 

às informações indispensáveis ao cumprimento do objetivo. 

Informo, de logo, que o gestor do contrato mencionado é o Diretor de 

Finanças deste Tribunal, como facilmente pode ser constatado da leitura do Processo 

encaminhado a Vossa Senhoria. 

Nada obstante isso, considerando que as atividades a serem desempenhadas 

pela empresa envolviam diversas áreas administrativas deste Tribunal, dentre elas a 

SETIM, SEAD, Controladoria e D RH, o Presidente do Tribunal determimofii à ^ e t o r i a 

5* Avenida do CAB. n° 560, Presidência, Salvador, Bahia I CEP 41.745-971 
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Geral que acompanhasse a execução do contrato, como forma de garantir o acesso dos 

auditores a todos os dados necessários para o bom desempenho da atividade, como, aliás, 

ocorre também quando o TJBA é alvo de auditoria pelo TCE. 

Destaco que durante todo o período de execução do contrato a Administração 

desta Corte manteve fiscalização e controle intensos, realizou diversos questionamentos à 

empresa, inclusive quanto ao método adotado nos trabalhos, culminando, inclusive, com 

o não aceite da nota fiscal apresentada referente à etapa 1 do Cronograma, prevista no 

item 7.5 do Termo de Referência (documento anexo). 

A conduta rígida e séria da Administração no acompanhamento dos trabalhos 

de auditoria resta evidenciada pelas reuniões com representantes do Grupo Maciel (atas 

em anexo), o que ocasionou até mesmo a substituição da equipe de auditores 

responsáveis pelos trabalhos. 

Esclareço que além da existência de constantes discussões entre a Alta 

Administração do TJBA e a empresa contratada, foi realizada reunião, no dia 24/04/2014, 

oportunidade em que a equipe do Grupo Maciel apresentou relatório das atividades até 

então desenvolvidas, o cronograma, o plano e a metodologia de trabalho, estando ali 

presentes representantes da Assessoria Especial da Presidência I - Magistrados, Diretoria 

Geral, Chefia de Gabinete da Presidência, Consultoria Jurídica da Presidência, 

Controladoria do Judiciário, Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização, 

Secretaria de Administração, Diretoria de Recursos Humanos, Núcleo de Licitação e 

Diretoria de Informática. 

Após a mencionada reunião, a Administração oportunizou à Maciel Auditores 

S/S a continuidade da execução dos trabalhos, condicionada ao co( 

cumprimento dos prazos contratuais. Nesse sentido, foram indicado 

5* Avenida do CAB, n° 560, Presidência, Salvador, Bahia / CEP 41.745-971 

isso no 
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abaixo identificados, com o propósito de acompanhar as atividades e viabilizar o acesso 

às informações necessárias à realização da auditoria: 

1 - Fabrício Nascimento Ferreira, representante da Diretoria Geral; 

2 - Ana Paula Costa Teixeira, representante da Diretoria Geral; 

3 - Marcelo José Couto de Freitas, representante da Controladoria do 

Judiciário; 

4 - Luis Alberto Teixeira Melo, representante da Secretaria de Administração; 

5 - Janaína Barreto de Castro, representante da Diretoria de Recursos 

Humanos. 

Após diversas reuniões, discussões, solicitações e fornecimento de 

documentos (inclusive legislação local), no dia 30 de maio ocorreu a apresentação do 

relatório preliminar da auditoria à Alta Administração desta Corte (relatório em anexo), 

consoante se verifica na notícia veiculada no sítio eletrônico do TJ/BA (documento 

anexo), momento em que foi possibilitada a mais ampla discussão pelos setores 

administrativos do Tribunal, representados por suas chefias, e a equipe de auditores. 

Após a referida discussão, inclusive com apontamentos e esclarecimentos 

sobre os achados do relatório preliminar, a equipe de auditores realizou modificações no 

mencionado documento, a exemplo da verba "Abono Pecuniário" (fls. 78/81 do relatório 

final), na qual foi apontada, inicialmente, desconformidade, em razão do Decreto 

Judiciário n° 152, de 09 de abril de 2010, que foi afastada após a Administração do 

Tribunal noticiar a existência do Decreto Judiciário n° 658, de 21 de outubro de 2011, que 

revogou tacitamente a proibição do pagamento da citada verba. 

Concluídas as discussões acerca do relatório preliminar enffce a ec 

auditores e o Tribunal de Justiça, houve a entrega do relatório final. 

ume de 

5° Avenida do CAB, n°560, Presidência, Salvador, Bahia/CEP 41.745-971 
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Ressalto que a simples leitura do documento revela que lá está devidamente 

delineado o Plano de Ação proposto pela empresa contratada, na forma prevista no 

instrumento. 

Após distribuição do relatório para os Setores Administrativos desta Corte e 

para a Controladoria do Judiciário (ofícios anexos), para conclusão dos trabalhos da 

auditoria e discussão sobre as não conformidades apontadas no relatório final, foi 

realizada reunião com a equipe do Grupo Maciel e a alta Administração do Tribunal de 

Justiça, contando com a presença da Diretoria Geral, Chefia de Gabinete da Presidência, 

Consultoria Jurídica, Controladoria do Judiciário, Assessoria Jurídica da Presidência, 

Secretarias de Administração, de Planejamento e Orçamento, Judiciária e Tecnologia da 

Informação e Modernização, além da Diretoria de Recursos Humanos. 

Impende salientar que, consoante se verifica às fls. 25/41 do relatório final, foi 

elaborado plano de ações referente à política da segurança da informação, cuja 

implementação, por consectário lógico, é de responsabilidade do Secretário de 

Tecnologia da Informação e Modernização - SETIM. 

Considerando que os demais achados dizem respeito, apenas, a verbas e 

servidores que, segundo a empresa, não poderiam integrar os quadros do Poder 

Judiciário, conclui-se facilmente que não havia necessidade de traçar um plano de ação, 

cabendo unicamente ao gestor adotar as medidas saneadoras necessárias, caso entenda 

por acolher os fundamentos ali contidos. 

Diante desse quadro, ficou decidido pelo Presidente do TJBA que, em relação 

aos demais achados, a Administração, em respeito aos princípios constitucionais do 

contraditório e ampla defesa, deveria notificar os servidores apontados no r\ 

5* Avenida do CAB. n° 560, Presidência, Salvador, Bahia I CEP 41.745-971 
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bem como os sindicatos e associações representantes dos servidores e magistrados. 

Após a conclusão do envio de todas as notificações e encerrados os prazos 

para apresentação das respostas, o Tribunal de Justiça irá adotar as medidas necessárias 

para regularização das não conformidades, sempre respeitando a legislação em vigor. 

de todas as exigências do contrato e do Termo de Referência, além das deliberações da 

alta Administração acima referidas, coube ao Tribunal de Justiça atestar a prestação dos 

serviços contratados e realizar o respectivo pagamento, cumprindo o que fora pactuado. 

à Solicitação n° 02/2014, afirmando que os esclarecimentos que constam deste expediente 

são as que a Administração tem a prestar acerca do contrato objeto de auditoria por este 

órgão de controle externo. 

Na certeza de ter prestado as informações necessárias ao esclarecimento das 

Solicitações n° 01 e 02 de 2014, coloco-me à disposição para dirimir eventuais dúvidas 

remanescentes, encaminhando, ainda, os seguintes documentos em anexo: 

Ante o trabalho produzido pela Maciel Auditores S/S e o efetivo cumprimento 

Por fim acrescente-se que este Tribunal não reconhece o Memorando acostado 

Edital do Pregão Eletrônico n° 126/2013; 

Contrato n° 02/14-S; 

Minuta do Plano, Programa e Cronograma de Trabalho - Elaborado em 

11/02/2014; 

E-maiKs enviados para os representantes da Maciel Auditores S/S; 

Ofício n° 072/2014-DG; 

Ata da reunião realizada dia 14/04/2014-

Ofício n° 094/2014-DG; 

5* Avenida do CAB, n° 560. Presidência, Salvaddf/Bahla / CEP 41 y45-97l 



TCE/GEPRO 

PG. 97 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
Diretoria Geral 

Ata da reunião realizada dia 24/04/2014; 

Notícia veiculada no sítio do TJ/BAno dia 30/05/2014; 

Relatório Preliminar entregue dia 30/05/2014; 

Ofício n° 156/2014-DG; 

Ofícios n° 160 a 165 de 2014; 

5* Avenida do CAB, n° 560, Presidência, Salvador, Bahia / CEP 41.745-971 
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D I R E T O R I A G E R A L 

Ofício n° 165/2014. 
Salvador, 11 de junho de 2014. 

Assunto: Relatório de Auditoria na Folha de Pagamento 

Senhor Controlador, 

Ao cumprimentar V Exa., encaminho relatório dos serviços de 

auditoria externa na folha de pagamento de pessoal, referente aos exercícios de 

2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, realizado pela empresa MACIEL AUDITORES 

S/S. 

Respeitosas saudações. TCE / GEARG 

ILEGÍVEL 
:' / 

Franco Bahia K^raoc/lan Mendes BorgesTima 
Diretor Geral 

( 

Sr. MARCELO JOSÉ COUTO DE FREITAS 
Controlador do Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - CAB 
MESTA 

f 

ü'Avenid;i rio CAB. n" MO. sala 3)5 S. Salvador. Bahia / CCP n .745-971 /Tel: (71) 3372-9621 /e-mail: diretoriageral@ijba.jus.br 
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Ofício n° 164/2014. 
Salvador, 11 de junho de 2014. 

Assunto: Relatório de Auditoria na Folha de Pagamento 

Senhora Diretora, 

Ao cumprimentar V. Exa., encaminho relatório dos serviços de 

auditoria externa na folha de pagamento de pessoal, referente aos exercícios de 

2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, realizado pela empresa MACIEL AUDITORES 

S/S. 

Respeitosas saudações. r TCEIGEARQ 

Franco Bahia Kara^oglan MenderBorgeã Lima 
\ Diretor Geral \ 

l 
COMPROMETIDA 

LEGIBILIDADE 

V 

/ 

JJ. oé, J 4 
A 
Sra. Janaína Barreto de Castro 
Diretora de Recursos Humanos - DRH 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - CAB 
NESTA CaóasíioSG7.37ií-3 

5" Avenida do CAO. n- 560. 315 S. Salvador. Bahia / CEP 41.745-971 / Tel: (71) 3372-9621 / e-mail: dirCorrageral̂ jba.j, 
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Ofício n° 163/2014. 
Salvador, 11 de junho de 2014. 

Assunto: Relatório de Auditoria na Folha de Pagamento 

Senhor Secretário, 

Ao cumprimentar V. Exa., encaminho relatório dos serviços de 

auditoria externa na folha de pagamento de pessoal, referente aos exercícios de 

2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, realizado pela empresa MACIEL AUDITORES 

S/S. 

Respeitosas saudaçoeà. "A I I 

TCE/GEARQ 

Franco Bahia Karaoglan Mendes Borges Lima 
Diretor Ger̂ al \ 

A o 
Sr. RAFAEL PINHO COHIM GOMES 
Secretário de Tecnologia da Informação e Modernização - SETSM 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - CAB 
NESTA 

5" Aven«ln <fo CAD. n» í,G0. sai* .<! r, Snlvndo-, üahiíi / C.VP 4i 745.971 I foi {71) 3372-M21 / ,J,-clOftnftor,-íl@í|b3jus.br 
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Ofício n° 162/2014. 
Salvador, 11 de junho de 2014. 

Assunto: Relatório de Auditoria na Folha de Pagamento 

Senhor Secretário, 

Ao cumprimentar V. ExaM encaminho relatório dos serviços de 

auditoria externa na folha de pagamento de pessoal, referente aos exercícios de 

2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, realizado pela empresa MACIEL AUDITORES 

S/S. 

Respeitosas saudações. 
/ 
i 

! 

1 
, / 
^ / 

i 

T C E , G E A R Q 

COM» 

/ 

i 
Franco Bahia Karaoglan Mendes Borges Lima 

i Diretor Geral 

Ao 
Sr IGOR CAIRES MACHADO 
Secretário de Administração - SEAD 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - CAB 
NESTA 

G" Avenida do OAB. rV 560. sal?i:«15 S. S.iIwmIíh. üahi.n 1 CEP 41.745-971 I Tol: (71) 3372-0B21 / e-mail. direlonagerai@tjba.ius.br 
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D I R E T O R I A G E R A I . 

Ofício n° 161/2014. 
Salvador, 11 de junho de 2014. 

Assunto: Relatório de Auditoria na Folha de Pagamento 

Senhor Secretário» 

Ao cumprimentar V. Exa., encaminho relatório dos serviços de 

auditoria externa na folha de pagamento de pessoal, referente aos exercícios de 

2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, realizado pela empresa MACIEL AUDITORES 

S/S. 

Respeitosas saudações. 

tcE,GEARQ 

Franco Bahia Karaoglan Mendes Borges Lima 
Diretor Geral 

Ao 
Sr. ADALBERTO DE FIGUEIREDO ROCHA NETO 
Secretário Judiciário - SEJUD 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - CAB 
NESTA 

RECEBSDO 

SEJUD 
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Ofício n° 160/2014. 
Salvador, 11 de junho de 2014. 

Assunto: Relatório de Auditoria na Folha de Pagamento 

Prezado Senhor, 

Ao cumprimentar V. Exa., encaminho relatório dos serviços de 

auditoria externa na folha de pagamento de pessoal, referente aos exercícios de 

2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, realizado pela empresa MACIEL AUDITORES 

S/S. 

T C E I G E A R G 

Respeitos; 

Ilton Vieira Leão 
Secretà(K)dePlãnefaffientoeOríafii0!to 

Secretaria de Planejamento e Orçamento ~ SEPLAN 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - CAB 
NESTA 

Salundor. B a h i a / C E P 41.745-971 / Tel: (71) 3372-9B21 / c - m a i l ; diret0ria9eraJ@tjba.jus.bf 

mailto:diret0ria9eraJ@tjba.jus.bf


TCE/GEPRO 

PG. 104 
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Ofício n° 156/2014-DG. 
Salvador, 06 de junho de 2014. 

ASSUNTO: DEVOLUÇÃO DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA 
REFERENTE À ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/BA 

Senhor Diretor, 

Ao cumprimentar V. Sra. e de ordem do Diretor Geral deste Tribunal, Sr. Franco 

Bahia Karaoglan Mendes Borges Lima, devolvo relatório circunstanciado de auditoria 

referente à análise da folha de pagamento do TJ/BA, cópia impressa e CD, recebido 

nesta data, em correspondência enviada via SEDEX, uma vez que o documento 

encaminhado encontra-se desatualizado no que se refere ao trabalho desenvolvido 

pelos auditores do Grupo Maciel, Sr. LEONARDO SOUZA NETO e Sra. MARTHA 

GAMA FERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA, líderes da equipe de auditores que 

realizaram a pesquisa de campo nas dependências do Tribunal de Justiça. 

Respeitosas saudações. 

Fabrício Nascimento Ferreira 

V Avenida tloCAO. r̂ íliio. :;,iin 315 S. ;>.,|Vfl(|fJ,. Rr.hi.i / CEP 41 /15 071foi |71} 3372-0(521 .' <Mn,nl dir0:f»iiif}0r̂ l©ljl);i |i/s hr 
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19/12/2014 Tribunal cte Justiça do Estado da Bahia - Auditoria analisa 600 mil contracheques e faz relatório sobre folha de pagamento 

Publicado Sexta-feira, 30 Maio 2014 19:13 

Auditoria analisa 600 mil contracheques e faz relatório sobre folha de pagamento 
Última atualização em Sexta-feira, 30 Maio 2014 22:19 

O relatório preliminar da auditoria foi apresentado ao 

presidente Eserval Rocha e seus principais assessores 

O relatório final será apresentado com as ações a serem 

adotadas pela Presidência 

Conforme anunciado na entrevista coletiva que marcou os 100 dias da nova gestão do Tribunal de Justiça do 

ittp://www5.tjbajus.br/incto.p^^ 1 / 2 



19/12/2014 Tribuna! de Justiça do Estado da Bahia - Auditoria analisa 600 mil contracheques e faz relatório sobre folha do pagamento 

Estado da Bahia, no último dia 16 de maio fclique aqui), foi divulgado no final da manhã de hoje (30), o relatório 
preliminar da auditoria do processamento da Folha de Pagamento do Tribunal de Justiça. 

Durante quatro meses, foram analisados aproximadamente 600 mil contracheques, de 9,3 mil servidores, do período 
de janeiro de 2009 a dezembro de 2013. 

As atividades envolveram testes de segurança no sistema de tecnologia, fidelidade das informações, integridade do 
banco de dados e controle de freqüência, dentre outros temas relativos ao setor. 

Também foram analisados pagamentos de acúmulo de função, horas extras, gratificações, benefícios, abonos, 
férias, documentação dos servidores e plano de cargos e salários. 

Um plano de negócios com sugestão de melhorias foi apresentado pelos auditores. O relatório final será 
apresentado com as ações a serem adotadas pela Presidência. 

Os trabalhos foram desenvolvidos pelo Grupo Maciel, empresa contratada por licitação, ainda durante a interinidade 
do desembargador Eservai Rocha na Presidência do Tribunal de Justiça, em dezembro de 2013. 

As medidas que visam o controle das ações administrativas do Judiciário não se limitaram à folha de pagamento. 
Três auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE), a pedido do presidente Eserval Rocha, durante três meses, 
analisaram os procedimentos relativos às contas do TJBA. 

Atualmente, uma procuradora do Estado, cedida pela Procuradoria Geral do Estado, também a pedido do presidente, 
atua diariamente na análise dos contratos e processos administrativos do Tribunal. 

A divulgação do relatório marca mais uma fase da nova gestão, iniciada em 3 de fevereiro de 2014, com uma série 
de medidas em prol, principalmente, do primeiro grau de jurisdição. 

Veja, anexo, a relação das 35 principais medidas adotadas pela Presidência do Tribunal de Justiça nos primeiros 
100 dias de gestão, além do Plano de Obras, já aprovado pelo Tribunal Pleno, que inclui serviços e construções de 
fóruns em 33 comarcas do interior e na capital. 

Cllaue aqui e veja as medidas adotadas. 

Clique aqui e veja o plano de obras. 

Texto e Fotos: Asco/77 TJBA 
VERSO DA FLJ2£ 
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APRESENTAÇÃO 

Esta auditoria tem o objetivo de apresentar a análise do processamento da folha de 

pagamento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia com a realização de testes de 

conformidade, verificação, auditagem, análise jurídica e contábil da folha de pessoat ativo. 

Tendo em vista que o pagamento referente à despesa com pessoal é. a rubrica orçamentária 

mais significativa do TJ/BA e que a validação deste processo assume o caráter de 

responsabilidade da administração perante a sociedade e demais instituições que visam a 

gestão do bém público, a empresa de.auditoria independente responsável por executar os 

procedimentos de auditoria apresenta sua metodologia de testes, resultados e propostas 
" ' . . 

para elaboração de um plano de ação com ba^e nas informações auditadas durante o 

períodq;analisado. ^ 

Com sua atividade pautada pelo contrato 3651/2014 celebrado entre o Tribunal 

de Justiça do Estado da Bahia e o Grupo Maciel na data de. 29 de janeiro de 2014, as etapas 

deste trabalho estão dispostas em documento público, salvaguardado por essa 

administração. Para verificação dos requisitos de auditoria estabelecidos, uma cópia da 

minuta contratual bem como todos os demais anexos pertinentes a esse trabalho 

encoritram-se na relacao de documentos anexos a este documento. 

Considerámos importante resaltar que a opção pela execução, de uma auditoria 

independente mostrou-se viável e alinhada às diretrizes estratégicas da administração deste 

tribunal e todos os requisitos necessários para a execução incondicional dos testes de 

auditagem estiveram em total acordo com normas de auditoria estabelecidas previamente 

por ambas as partes e demais entidades fiscalizadores do processo de auditoria _ -

Independente. 

Avenida Bastian. 366 - Menino Deus - Parto Alegre - RS - C€P: 90IB0-020 
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A empresa Maciel Auditores após realizar o detalhamento de circunstâncias 

pertinentes a auditoria, alinhou a metodologia aos preceitos jurídicos e contábeis aplicáveis 

ao processamento da folha de pagamento e realizou a auditoria mecânica na totalidade dos 

servidores ativos presentes da folha de pagamento do Tribunal dè Justiça da Bahia durante o 

período de Janeiro de 2009 a Dezembro de 2014. 

As atividades de auditoria com base nos resultados e análises realizadas, 

contemplaram os processos e sub-processos do processamento geral da folha de pagamento 

e consideraram as suas vulnerabilídades em detrimento aos dispostos pelas legislações 

aplicáveis em todas as esferas pertinentes e responsáveis pela legalização de verbas e 4 Y 

rubricas que fundamentam as percepções salariais dos servidores ativos do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia, 

Este relatório de auditoria aborda também as restrições e obstáculos enfrentados em todos 

os processos e sub-processos aplicados e empregados para o processamento da folha de 

pagamento, bem como as sugestões de melhorias e soluções construídas a partir da análise 

e deliberações realizadas com as gerências, gestores e diretoria deste Tribunal. Desta forma 

qualidade dãfs informações e dos sistemas em termos de legalidade e confiabilidade, além de 

recomendações de melhorias para os processos e sub-processos. 

Ainda cabe ressaltar que a equipe multidisciplinar de auditoria empregada para a 

execução dtís procedimentos de auditoria, alocada nas dependências do Tribunal de Justiça 

do Estado da Bahia localizada no município de Salvador/BA e a na Sede do Grupo Maciel no 

município de Porto Alegre/RS integrou 24 profissionais das áreas Jurídica, Contábil, 

Administrativa, Tecnologia da Informação, Economia, Engenharia de Processos e Gestão de 

Projetos. 

e nestes termos, o Grupo Maciel apresenta os resultados esperados, que traduzem na 

Avenida Bastian, 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C6P. 9 0 B 0 - 0 2 0 
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Os resultados deste trabalho foram registrados e homologados pelos conselhos de 

classe pela qual os profissionais envolvidos são vinculados, fornecendo fundamentação 

técnica ê responsabilidade legal pelas informações apresentadas neste relatório, bem como 

o registro e homologação pela instituição de controle e fiscalização de auditoria 

independente do Brasil. Todos os registro encontram-se na refacõo de documentos anexos a 

este documento. 

Salvador, 28 de Maio de 2014. 

MACIEL AUDITORES S/S EPP 

CRC RS 005460/0-0 "S" Contadora CRC RS 65.932/0-7 "S1 

Responsável Técnica 

MACIEL AUDITORES £ CONSULTORES 
S/S LIDA * ME 

RUA DOS ANDRAtWS, - lôQS 
CENTPO - CEP 90020-005 
PORTO ALEGRE - RS 

Avenida Bastian. B66 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - CEP. 90I30-020 

(SI) 3037.5034 } www.maci6iauditorGSxom.br j contato@macidaudiiores.com.br • 
f 

http://www.maci6iauditorGSxom.br
mailto:contato@macidaudiiores.com.br


TCE/GEPRO 

PG. 109 

Jjy.. Grupo 

Audrtoria. Consultoria. Perícia e Assessoria 

INTRODUÇÃO 

O processo de gestão de pessoas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

baseia-se principalmente na construção da capacidade institucional de gerenciar, 

efetivamente, ps recursos humanos. Para tanto, fundamenta suas atividades em três pilares: 

a promoçãò de uma folha de pagamento em conformidade com a lei, a elaboração de um 

cadastro confiável e unificado dos servidores e a implantação de sistema de gestão de 

recursos humanos que integre as diferentes demandas e peculiaridades das características 

organizacionais da qual está inserido. 

Fica evidente, durante os procedimentos desta auditoria, a intenção da administração em 

pautar suas atividades baseadas nos princípios descritos acima, em todas as áreas auditadas, 
& 

há evidências claras dos processos de controle empregados. Mesmo que eventualmente em 

algumas situações, tais processos sejam falhos ou tenham sido aplicados de forma modular, 

e sendo assim, perdendo o seu caráter de eficiência, há um movimento claro no sentido de 

procurar a adequação e estabelecer processos alinhados com a regularização das atividades 

desempenhadas. 

Para o atèndimehto das diferentes necessidades implícitas no processo da folha de 

pagamento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, há processos distintos, que dispões 

entre de si de requisitos, equipes e orçamentos independentes. A integração do resultado 

destas áreas caracteriza o processamento de folha de pagamento atualmente desenvolvida 

no TJ/BA e sobre estes processos é que os trabalhos de auditoria foram desenvolvidos. A 

complexidade, de operacionalização das diferentes realidades nas quais os servidores do 

Tribunal estão inseridos é um dos fatores determinantes analisados por essas auditoria. 

Do ponto: de>vista operacional, a orientação para a convergência levou ao desenvolvimento 

de atividades que são, ao mesmo tempo, paralelas e seqüenciais. Em outras palavras, as 

operações de cada processo foram desenhadas com foco nâ entrega de resultados que 

Avenida Bastian. 366. - Menino Deus - Porto Alegre - RS - CEP: 90I3Q-0H0 
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sejam capazes de contribuir, gradativa mente, para o andamento das etapas do 

processamento da folha de pagamento. 

Desta forma, dito de forma resumida, o processo de conformidade do processamento da 

folha de folha de pagamento, que é o tema central desta auditoria, foi o primeiro a ser 

analisado. Na sequencia foi iniciado os processos de auditoria em relação as dados 

cadastrais dos servidores, oriundos de um sistema prioritário de pesquisa, utilizado de forma 

bastante efidénte pela área responsável, porém, devido as características organizacionais e 

dos arquivos físicos anteriores possuírem características afetadas pelo longo período de 

tempo da qual alguns documentos são datados, apresentou falhas de integridade de 

conteúdo. Em análise ficou constato que os processos adotados ainda estão em fase de 

execução e as medidas adotados para suprir essas deficiências serão correspondentes as 

limitaçSesimpostas sobre tais características. ^ 

fi 

Uma vez que um recorte se faz necessário, abordaremos neste relatório de auditoria tão 

somente o que diz respeito aos termos celebrados no contrato de auditoria, proveniente do 

procedimento licitatório promovido por este Tribunal, ainda que uma breve introdução fosse 

necessária para posicionar esta auditoria no contexto de implementação e nos objetivos 

maiores pretendidos pela administração deste Tribunal. 

No que tange os procedimentos de conformidade, discorreremos sobre o escopo e os 

objetivos principais e secundários, assim como a metodologia adotada e as etapas do 

processo. Na sequencia, serão apresentadas as experiências vivenciadas pela equipe de 

auditoria por meio dos trabalhos internos e de campo, realizados nas dependências do 

Tribunal è das análises contábeis e jurídicas da totalidade de servidores ativos durante o 

período dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, totalizando 60 meses de 

demonstrações e processamentos contábeis da folha de pagamento, em um universo de. 

9.229 servidores e 553.740 contracheques analisados. 
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Em anexo a este relatório de auditoria, segue os certificados de programas socioambientais 

inseridos na metodologia empregada e nos controles de redução no impacto ambiental 

utilizadóSipárá a geração de créditos de carbono que serão doadas a este Tribunal de Justiça 

da Bahia em provisão aos recursos utilizados durante a realização deste trabalho. 

-1 

<1 -H 
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ESCOPO 

O foco nos sérvidores ativos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deve-se ao fato de 

constituírem um universo de aproximadamente 10 servidores, cujo pagamento referente às 

despesas de aproximadamente R$ xxx.xxx,00/ano e configura-se como a mais importante 

rubrica orçam.entária da administração. 

A avaliação e validação de dados se fizeram necessárias frente ao controle limitado e ao 

baixo grau de conhecimento das informações introduzidas nos sistemas. Não há integração 

entré sistemas de controle de ponto e a gestão de freqüência do sistema de processamento 

da folha de pagamento, os controles manuais aplicados são falhos ou denotam ineficiência 

administrativa e operacional. Os processos de alimentação de informação dos servidores é 

baseado em mecanismos manuais de input de dados, resultado em quebra da consistência 

das informações que constituem^ base do banco de dados. 

As análises .contábeis realizadas apresentam um alto grau de integridade e exatidão aos 

padrões matemáticos e monetários. O modelo matemático aplicado ao processamento das 

verbas incidentes na remuneração dos servidores é conciso e adequado. As variáveis 

aplicadas cie acordo com as características de classe, cargo e cliente são eficientes e o 

recalculo dá folha de pagamento não apresentou alterações relevantes em sua estrutura 

contábil. Porém o resultado obtido não representa conformidade nos valores percebidos, já 

que a inclusão de verbas designadas nos vencimentos dos servidores é essencialmente 

mánuà!. O sistema de processamento de dados executa com exatidão aceitável os cálculos 

da base de dados individual de cada servidor. Os processos de controle aplicados para 

garantir a correta manutenção destas verbas é também essencialmente manual e depende 

da equipe de controle do Diretoria de Recursos Humanos - DRH. 
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Em síntese, os mecanismos de inclusão e manutenção das verbas percebidas pelos 

servidores não garante integridade e consistência administrativa, viabilizado equívocos e 

situações em desconfòrmidade com os preceitos legais determinados pelas legislações que 

regem a legalidade das verbas incidentes no processamento da folha de pagamento do 

Tribunal de Jüstiça do Estado da Bahia. Felizmente a análise jurídica realizada por essa 

auditoria, desenvolveu mecanismos de testes e validações eficientes e condizentes com as 

características organizacionais encontradas, Fatores determinantes para a correta execução 

destes testes influenciaram de forma positiva o desenvolvimentos dos trabalhos desta 

auditoria. 

Quanto ao aépecto legal abordado pela análise jurídica, é importante ratificar que a inserção 

manual de dados no sistema impede, ou dificulta, a interpretação da norma legal e dos 

preceitos existentes. Ao início das atividades de*auditoria, pôde-se observar a pulverização M 
de regras de pagamento e a ausência de um instrumento catalisador que fosse capaz de 

fornecer as informações necessárias para a correta identificação e interpretação das normas 

legais e das eventuais lacunas a serem preenchidas. A memória da instituição é relativa ao 

conhecimento tácito de servidores, obrigando assim, o recorrente auxílio humano a 

fundamentação e esclarecimento de situações que obrigatoriamente demandam registro 

físicos e documentais. Em decorrência desta característica os auditores desenvolveram 

metodologias, capazes de ratificar as informações fornecidas e os procedimentos puderam 

ser auditados frente a tais peculiaridades. Com o intuito de obter resultados fidedignos para 

as atividades; de auditoria, as bases documentais foram testadas e analisadas no sistema 

informatizado e nos arquivos físicos deste tribunal, percebendo assim, isonomia, integridade 

e credibilidade aos pareceres técnicos que são apresentados neste relatório de auditoria. 

Por fim, vale destacar que essas características na estrutura de processamento da folha de 

pagamentos do TJ/BA em nada contribui para uma maior segurança, exatidão ou legalidade -

dos das bases de cálculos empregadas para obter os resultados de vencimentos e retenções 

da folha de pagamento dos servidores. 
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Em outras palavras, as inconsistências geradas por esses modelos de controle pode gerar 

equívocos e distorções tanto nos créditos quanto nos débitos das verbas que compõe a base 

de dados para o processamento da folha de pagamento do Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia. 

a * 
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OBJETIVOS 

O termo de referência da auditoria de processamento de folha de pagamento descreve o 

objetivo do projeto em uma auditoria na folha de pagamento de pessoal do Poder Judiciário 

do Estado da Bahia (servidores ativos), considerando a necessidade de uma identificação 

mais precisa e um maior controle de gastos, promovendo a conformidade na folha de 

pagamento, destacando o diagnóstico das práticas administrativas e operacionais 

abrangendo as rotinas de elaboração da foiha de pagamento, o sistema de processamento 

de dados, a legislação de pessoal e a análise das inconformidades. 

Considerando a inexistência de validação no processamento da folha de pagamento do 
a f 

TJ/BA, umá identificação mais precisa e um iftaior controle dé gastos mostrou-se uma 

demanda urgente e relevante. Se o objetivo principal era o de promover a conformidade na 

folha de pagamento dos servidores ativos, dentre os objetivos secundários podemos 

destacar o diagnóstico das praticas administrativas e operacionais nas seguintes etapas de 

auditoria: rias rotinas de elaboração da folha de pagamento, no sistema de processamento 

de dados, na legislação de pessoal e na análise das inconformidades. 

A ariálisfeí das rotinas de processamento da folha de pagamento visou a avaliação da 

qualidade do cadastro de pessoal através da análise das certidões e mapas de tempo de 

serviço de cada um dos servidores deste tribunal, totalizando uma abordagem na totalidade 

dos servidores ativos durante o período de 2009 a 2013, o estudo dos fluxos adotados peios 

departamentos responsáveis por cada uma das atividades pertinentes ao seu grau de 

descentralização dás atividades de processamento e suas respectivas competências. De 

acordo com o andamento dos trabalhos de auditoria, os testes de aferição e avaliação dos 

controles e rotinas empregadas forma sendo vinculadas as normas e procedimentos - " 

previstos nas legislações aplicadas. 
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A incidência de verbas no processamento da folha de pagamento constitui o principal 

artefato de conciliação entre despesas e proventos e para tanto a análise dos riscos, a 

integração dos procedimentos de controle no registro de verbas foram analisadas 

individualmente, encontram desta forma uma relação detalhada de fundamentações legais 

para a incidência de cada uma destas verbas. 

Quanto ao sistema de processamento de dados a análise do ambiente de tecnologia da 

informação aplicou os preceitos técnicos estabelecidos pelas normas brasileiras de 

segurança vCja .informação e um sistema de checagem foi desenvolvido com base nas 

condições dè acesso fornecidas pela equipe interna de apoio os trabalhos de auditoria neste 
-v 

Tribunal. A forma como o acesso fora disponibilizado para os auditores, forneceu base e 

sustentação para a concisa análise dos resultados obtidos, satisfa2endo em plenitude os 

itens pertiriéntes áo objeto desta auditoria. * £ 
No que diz respeito a análise da-legislação aplicada as verbas incidentes no processamento 

da fo lhí de pagamento, esta auditoria desenvolveu um histórico legislativo sobre tais 

ordenamentos» Neste ponto, vale ratificar que a amplitude de análise se estendeu por uma 

período muito' maior ao que estava descrito no objeto desta auditoria, visto que a 

sustentaçãó legal para a incidência de verbas abrange um período distinto ao determinado 

pelo objeto desta auditoria. 

O arquivo legislativo que acompanha este material, é o resultado do acolhimento e análise 

pormenorizada de* todas as verbas incidentes no processamento da folha de pagamento. 

Este arquivo apresenta uma lógica de banco de dados pertinente e em alinhamento aos 

preceitos adotados pelas técnicas mais usuais de ITIL, sendo assim, o acesso a pesquisas no 

intuito âè prover uma aferição dos resultados é implícita este modelo de gestão, 

possibilitando desta forma agilidade, confidencialidade e integridade ao banco de dados -

utilizados nas atividade de auditoria. 
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Conforme descrito rias etapas desta auditoria, a análise e discussão sobre as 

inconformidades oriundas dos trabalhos de auditoria contemplou a totalidade dos 

servidores è foi subdividida em classes distintas denominadas clientes, denominação 

amplamente difundida e regente na forma de organização adotada pelos setores envolvidos 

no processamento da folha de pagamento deste Tribunal. 

è 

JLs 
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METODOLOGIA 

A metodologia apiicada no desenvolvimento das atividades de auditoria foram 

fundamentadas pelas cláusulas contratuais contidas no contrato celebrado entre o Tribunal 

de Justiça do Estado da Bahia e o Grupo Maciel, desta forma o alinhamento entre escopo, 

objetivo e requisitos de conclusão estiveram alinhados no decorrer das atividades. 

O objeto desta, auditoria externa e independente na folha de pagamento do quadro de 

servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia fora dividido em três etapas distintas. 

Sendo elas: 

ETAPA 1: 

ETAPA 

ETAPA 3; 

Os requisitos de execução das etapas, foram alinhados de acordo com as necessidades e 

disponibilidades dá empresa auditora e este Tribunal, a fim de garantir a forma mais 

transparente e independente de audição por parte da equipe de auditoria. Em conjunto com 

os gestores das áreas auditadas, o detalhamento das atividades pertinentes a cada etapa se 

configurou da seguinte maneira: 

ETAPA 1: 

ANÁLISEGERAL DE RISCOS 

Detalhamento das Atividades: 

• Entendimento geral e fluxogramação do processo de Folha de Pagamento, com 

identificação do nível de descentralização de atividades, responsabilidades. 

compartilhadas na geração de informações de folha e formalização e arquivamento 

da documentação suporte dos lançamentos; 

ANÁLISEGERAL DE RISCOS 

DEFINIÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TESTES 

RESULTADOS, CONCLUSÕES E RELATÓRIO FINAL 
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• Análise gefal do ambiente de TI - Tecnologia da Informação que suporta os Sistemas 

e diagrama de rede com visão global de toda infraestrutura tecnológica envolvida no 

processo da foíha de pagamento; 

• Mapeamento dos riscos específicos existentes nos processos e sub-procèssos 

analisados, considerando a vulnerabilidade X impacto da sua materialização (ex.: 

criticidade das atividades, volume de recursos envolvidos, volume de transações, 

etc.); 

• Análise da estrutura de controles em operação, manuais e de sistema, avaliando a 

süá eficácia na minimização dos riscos mapeados; 

• Análise da regulamentação/legislações especificas divulgadas, inerentes a cada grupo 

de servidor, bem como das normas e procedimentos pré-definidas pelo TJ-BA para o 

processo de folha de pagamento e seus subprocessos; 
» 

m 

ETAPA 2: $ 

DEFINIÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TESTES 

Detalhamento das Atividades: 

• Elaboração de um programa de trabalho detalhado, endereçando as vulnerabilidades 

detectadas na avaliação dos riscos, bem como os requerimentos definidos nas normas 

e procedimentos aprovados pelo Tribunal e nas legislações especificas divulgadas, 

inerentes a cada grupo de servidor; 

• Solicitação das bases de dados em meio magnético para auditoria de sistemas, bem 

como documentação suporte das transações; 

• Realização de testes de auditoria, podendo abranger 100% da base de dados do 

processo envolvido, através da utilização de ferramentas informatizadas de auditoria; 

• Confronto das eventuais inconsistências/ não conformidades identificadas com a sua 

respectiva documentação suporte para validação e documentação dos trabalhos de 

auditoria; 

• Conclusão sobre a existência dos riscos residuais com base no resultado dós testes, 

reportando as eventuais inconsistências/ não conformidades identificadas e 

devidamente validadas. 
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ETAPA3: 

RESULTADOS, CONCLUSÕES E RELATÓRIO FINAL 

Detalhamento das Atividades: 

• Consolidação, das conclusões e discussão dos resultados com a Alta Administração do 

Tribunal; 

• Elaboração de recomendações de controle para eliminação das falhas identificadas e 

conseqüente minimização dos riscos; 

• Elaboração de plano de ação, sugerindo prazos, responsáveis e cronograma formal de 

implantação. 

Para a conclusão das atividades de auditoria e completo atendimento as etapas descritas 

acima, hóuVé uma modulação no detalhamento das atividades a sérém desenvolvidas, 
* * » 

resultando desta forma, no índice de trabalho e na^roteirização das atividades da equipe de 

auditoria. 

Entendimento geral e fluxogramação do processo de Folha de Pagamento, com 

identificação do nível de descentralização de atividades, responsabilidades 

compartilhadas na geração de informações de folha e formalização e 

arquivamento da documentação suporte dos lançamentos; 

O atual processamento da folha de pagamentos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

envolve basicamente duas coordenadorias: 

A COREC - Coordenação de Registros e Concessões e a COPAG - Coordenação de 

Pagamentos; ambas vinculadas ao Departamento de Recursos Humanos. 

Compete^ COREC a apuração de todas as informações inerentes à folha de pagamento, para 

posterior geração do contracheque dos servidores, cabendo, à COPAG a conferência dos 

dados apurados pela COREC no sistema com as verbas, os benefícios e os descontos 

apreciados nos contracheques. 
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Com o advento do encerramento da folha, os dados para apuração das informações 

referentes ao pagamento dos servidores são analisados pela COREC, sendo importante frisar 

que o Sistema SRH gera automaticamente as informações referentes à folha de pagamento, 

cabendo a esta Coordènadoria a sua apuração. 

De posse destes dados, a COREC realiza a apuração das informações no sistema SRH, 

considerando o salário base do servidor (observado o Plano de Cargos e Salários), as verbas 

específicas incidentes sobre sua remuneração e eventuais vantagens comprovadamente 

documentadas. Dentre estas informações, ressaltamos que a Coordenação de Registros e 

Concessões é, responsável também pelo lançamento das ausências dos servidores ao 
j. * 

: ? • 

ambiente laborativo, eis que o sistema de ponto eletrônico atualmente implantado no TJ-8A 
1 » não é vinculado à folha de pagamento, o que impõe aos gestores das áreas específicas o 

fy 

dever de oficiar à COREC acerca das ausências1 do servidor para que haja o desconto em 

folha dos dias não trabalhados. -

Verificadas as informações dos servidores, presentes no banco de dados do sistema SRH, a 

fim de sé analisar as ocorrências daquele mês do exercício (podendo haver novas admissões, 

reversões, aproveitamentos, reintegrações ou situações de vacância), passa-se a verificação 

do pagamento de verbas adicionais vinculadas à remuneração do servidor {como 13- salário, 

licenças, benefícios, adicionais de função, dentre outros) e em seguida à análise do período 

concessivo de férias-

Caso haja üma.nova situação a ser incluída no banco de dados do servidor, será aberta uma 

nova roteirizáção, onde esta informação será inserida, mediante requisição. Feito isso, 

passa-se à geração,dos contracheques. 

Atualmente o. Sjstema SRH é responsável pela geração de aproximadamente 90% (noventa 

por cento), dòs cálculos do sistema, sendo os 10% (dez por cento) restantes referentes a 

outros cálculos específicos (como as indenizações, a título de exemplo). 
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Gerados os contracheques, estes arquivos são remetidos à COPAG - Coordenação de 

Pagamento, que de posse de tais holerites, procede à crítica das informações ali geradas, por 

meio da emissão um Relatório de Incidência de Verbas. Por meio deste relatório, procede-se 

à parametrização dos valores gerados na folha de pagamento, visando a conferência dos 

montantes -éncontrados. Confrontadas tais informações e verificada a adequação total das 

verbas pagas aos valores lançados pela COREC, procede-se ao encaminhamento dos dados 

para pagamento dos servidores e à disponibilização da folha; caso as apurações não estejam 

compatíveis com o Relatório emitido pelo sistema, as informações referentes a estas 

contagens são novamente encaminhadas à COREC para reanálise dos cálculos referentes aos 

valores a serem percebidos pelo servidor. 
-V 

Há partes específicas da geração dá folha de pagamento que são geradas pela COPAG, como 

a alteração das rotinas para incorporação de \/èrbas. Neste caso, o sistema é alimentado 

com as novas informações solicitadas para acostamento no banco de dados, de modo que 

esses movimentos passam também a ser processados automaticamente pelo SRH. Como 

exemplo de verbas a serem incluídas nas roteirizações, podemos mencionar a 

documentação, referente às consignatárias, empréstimos bancários, planos de saúde, 

descontos.êm folha, dentre outras informações. 

As atividades desempenhadas para fins de identificação dõ nível de descentralização das 

atividades referentes ao processamento da folha de pagamento perante o Departamento de 

Recursos Humanos verificaram, até o presente momento, que esta Seção possui manuais 

para roteirização de tais procedimentos. 

Todavia, diagnosticou-se que os mesmos não vêm sendo aplicados devido à defasagem de 

suas informações, considerando que o Sistema sofreu várias alterações desde o momento de 

sua implantação neste Tribunal e que esta Carta de procedimentos não percebeu as devidas - ~ 

atualizações. Deste modo, verificou-se que os servidores procedem às atividades inerentes 

ao processamento dà folha de pagamento sem observância aos manuais normativos, 
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havendo a necessidade de adaptação às inovações disponibilizadas pelo sistema outrora 

implantado. 

Como informado, o Departamento de Recursos Humanos é composto por duas 

coordenadorias, responsáveis pelas atividades inerentes ao processamento da folha de 

pagamento, sendo elas a Coordenação de Registros e Concessões (COREC) e a Coordenação 

de Pagamentos (COPAC). 

Internamente a estas Coordenadorias, cada servidor possui funções e responsabilidades 

para fins. de geração das informações da folha de pagamento. Todavia, como explicitado 

anteriormente, tais designações não integram qualquer regulamentação interna deste setor, 

o que pode. gerar riscos à execução das atividades devido à impossibilidade de 
v • A • 

responsabilização de servidores específicos pelo^ventual descumprimento de suas funções. 
Pr 

Em contrapartida, a existência de duas coordenações responsáveis pela folha de pagamento 

é de suma importância, pois. preserva um monitoramento ostensivo das atividades 

executadas; aopasso que a Coordenação de Registros e Concessões realiza a apuração de 

todas as ,'informações no Sistema SRH, a Coordenação de Pagamentos realiza uma 

conferência dos dados apurados, visando conferir maior fidúcia aos trabalhos 

desempenhados. 

O Setor dé Protocolo é o responsável pela recepção de requerimentos e documentos 

referentes aos servidores para inclusão de novas rotinas na folha de pagamentos, em 

observância aos provimentos descritos em lei, sendo tal solicitação posteriormente 

encaminhada ao Departamento de Recursos Humanos. Como a COREC - Coordenação de 

Registros e Concessões é a Coordenação responsável pela apuração das informações 

documentadas no banco de dados do Sistema SRH, assim que tais documentos são 

recebidos por este Departamento, são encaminhados àquela Coordenadoria para fins de . -

fornecimento de subsídios ao Sistema. Elaborado o registro dos dados, tais documentos são 

encaminhados à:DGI - Diretoria Geral de Informática, setor responsável pela digitalização e 

inclusão destas informações e seus respectivos documentos com probatórios ao cadastro do 

AVenida Bastian; 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C€P: 90130-020 

í | r {51) 30375034 j www.marièlaudítores.com.br | contato@macielauditores.com.br 

mailto:contato@macielauditores.com.br


TCFJGEPRO 

PG. 124 

Grupo l 

Auditoria. Consultoria. .PEricia e Assessoria 

servidor no Sistema de Gerenciamento de Arquivos - SGA. Anexados os subsídios à ficha 

funcional do servidor, tais documentos são encaminhados para a Centrai de Arquivamento 

desta Diretoria. 

Análise geral do ambiente de TI (Tecnologia da Informação) que suporta os 
Sistemas e Diagrama de rede com visão global de toda infraestrutura 
tecnológica envolvida no processo da folha de pagamento; 

A análise do ambiente de TI utilizada pelo Tribunal de Justiça da Bahia foi realizada através 

dos critérios estábelecjdos pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

ISO/IEC 27001:05 e ISSO/IEC 17799:05 que estabelecem e orientam a gerência de segurança 

de ambiejrtès de tecnologia da informação. 

Os procedimentos dé auditoria quanto à anális D ambiente de tecnologia da informação A»-' 

utilizou processos de gestão de governança de segurança da informação formatados e 

orientados ;a apontar as melhores práticas, além do aperfeiçoamento e efetividades dos 

modelos de gestão. 

Esta auditoria .divide os tópicos de análise do sistema de tecnologia de informação em 14 

seções decontroles, 35 objetivos de controle e 114 controles mandatários; São consideradas 

avaliações de Criptografia, Segurança nas Operações, Segurança nas Comunicações e 

Relacionamento na cadeia de tráfico de dados. 

Os resultados do laudo de auditoria da análise do ambiente de tecnologia da informação 

objetiva a identificação e interações dos processos, Essa gestão pode ser considerada como 

"abordagem de processo". A abordagem de processo resultante deste trabalho demonstra 

para os usuários do sistema de informação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a 

importância do entendimento dos requisitos e da necessidade de estabelecer uma política e 

objetivos para a segurança da informação. 

controles os processos que agilizam e aprimoram a facilidade do alinhamento com outros 
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Em anexo a este laudo de auditoria, encontra-se uma proposta de implementação e 

operação de'controles para gerenciar os riscos de segurança da informação do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia no contexto dos riscos identificados no relatório de auditoria e a 

monitoração e análise crítica do desempenho e eficácia do SGSI, além da orientação aos 

processos de melhorias contínuas, baseadas em medições objetivas. 

Vamos começar a análise adotando o modelo conhecido como "Plan~Do-Check_act" (PDCA), 

que é aplicado para estruturar todos os processos do SGSI. Analise a figura a seguir e 

considere as entradas de requisitos de segurança de informação e as expectativas das partes 

interessadas,, e como as ações necessárias e processos de segurança da informação 

produzidos resultam no atendimento a estes requisitos e expectativas. 

A adoção do modelo PDCA também refletirá os princípios a serem adotados pelo*TJ/BA para 

governar a segurança de sistemas de informação^ redes. 

Partes 
Interessadas 

EtpedJrtivss 
e requisitos 

dasegurança 
da'informação 

Pfatt 

t Estabelecimento» 

Do 
trrptem&MaçSo e 
opirzçãodo SGSI 

\ 

hfenuténçao e 
melhoria do SGSI 

O • v CAmA 

H 
n , L A 

Monitoramento ) } 
^ — 6 análise wiiica j / 

do SGSI \ 

Partes 
Ingressadas 

> Segurança da 
tofonrriação 
gerenciada 

Plan (planejar).(estabelecer o SGSI) 

Estabelecer a política, objetivos, processos e procedimentos do SGSI, relevantes para a gestão -

de riscos e ã mélhoria da segurança da informação para produzir resultados de acordo com as 

políticas e objetivos globais de uma organização. 
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Do (fazer) (implementar e operar o SGSI) 

Implementar e operar a política, controles, processos e procedimentos do SGSI. 

Check (checar) {monitorar e analisar criticamente o SGSI) 

Avaliar e, quando aplicável, medir o desempenho de um processo frente à política, objetivos e 

experiência prática do SGSI e apresentar os resultados para á análise crítica pela direção. 

Act (agir) (manter e melhorar o SGSI) 

Executar ás ações corretivas e preventivas, com base nos resultados da- auditoria interna do 

SGSI e da análise crítica pela direção ou outra informação pertinente, para alcançar a melhoria 

contínua do SGSI. 

m 

OBJETIVOS DA ANÁLISE DO SISTEMA ^JÍÍFORMATIZADO UTILIZADO PARA 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/BA: 

Este relatório de auditoria cobre todos os pontos analisados e auditados peios trabalhos de 

auditoria da folha de pagamento do Tirbunal de Justiça do Estado da Bahia.. Este relatório de 

auditoria especifica os requisitos para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar 

criticamente, manter e melhorar o SGSI documentado dentro do. contexto dos riscos de 

negócio globais deste Tribunal. Ela especifica requisitos para a implementação de controles 

de segurança personalizados para as necessidades individuais de cada um dos setores 

envolvidos no processamento da folha de pagamento. 

Ratificamos ainda que o SGSI é projetado para assegurar a seleção de controles de 

segurança adequados e proporcionados para proteger os ativos de informação e propiciar 

confiança às partes envolvidas no processamento da folha de pagamento. 

Os requisitos definidos neste relatório são específicos e é pretendido que sejam aplicáveis a 

todas as partes envolvidas no processamento da folha de pagamento deste Tribunal. A 
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exclusão de quaisquer dos requisitos especificados não é aceitável para a atendimento a 

situação de conformidade dos pontos auditados. 

Qualquer exclusão de controles considerados necessários para satisfazer aos critérios de 

aceitação de riscos precisa ser justificada e as evidências de que os riscos associados foram 

aceitos pelas pessoas responsáveis precisam ser fornecidas. Onde quaisquer controles sejam 

excluídos, reivindicações de conformidade a este laudo de auditoria não são aceitáveis, a 

menos .que-tais excíusões não afetem a capacidade do Tribunal, e/ou responsabilidade de 

prover segurança da informação que atenda os requisitos de segurança determinados pela 

análise/avaliação de, riscos e por requisitos legais e regulamentares aplicáveis. 

Referência normativa • 
* 

O documento, a seguir referenciado é indispensável para a aplicação dos pareceres contidos , - u 
neste relatório ae auditoria. Para referência datada, aplica-se apenas a data de apresentação 

deste laudo, para tanto deve ser verificado ao fim deste documento. 

• ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005, Tecnologia da informação 

Técnicas de segurança - Código de prática para a gestão da segurança da informação. 

Termos e definições 

Para os efeitos deste laudo, aplicam-se os seguintes termos e definições. 

ATIVO 

Qualquer coisa que tenha valor para a organização; 

DISPONIBILIDADE 

Propriedade de estar acessível e utilizável sob demanda por uma entidade autorizada; 
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CONFIDENCIALIDADE 

Propriedade de que a informação não esteja disponível òu revelada a indivíduos, entidades ou 

processos não autorizados; 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação; 

adicionalmente, outras propriedades, tais como autenticidade, responsabilidade, não repúdio 

e confiabilidade, podem também estar envolvidas; 

EVENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
* V 

Uma ocorrência identificada de um estado de sistema, serviço ou rede, indicando uma 

possível violação da política de segurança da informação ou falha de controles, ou uma a , 
situação previamente desconhecida, que possa sef relevante para a segurança da informação; 

â 
INCIDENTE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Um simples ou uma série de eventos de segurança da informação indesejados ou 

inesperados, que tenham uma grande probabilidade de comprometer as operações do 

negócio e ãméaçar a segurança da informação. 

SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - SGSI 

A parte do sistema de gestão global, baseado na abordagem de riscos do negócio, para 

estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar a 

segurança da informação, 

NOTA*. O sistema de gestão Inclui estrutura organizacional, políticas, atividades de 

planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos. 

INTEGRIDADE 

Propriedade de salvaguarda da exatidão e completeza de ativos; 
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RISCO RESIDUAL 

Risco remanescente após o tratamento de riscos; 

ACEITAÇÃO DO RISCO 

Decisão de aceitar um risco; 

ANÁLISE DE RISCOS 

Uso sistemático de informações para identificar fontes e estimar o risco; 

ANÁLISE/ÁvXüÁÇÃO DE RISCOS 
"«i 

Processo completo de análise e avaliação de riscos; 

AVALIAÇÃO DE RISCOS JB> 
Processo dè comparar o risco estimado com critérios de risco, predefinidos para determinar a 

importância do risco; 

GESTÃO DE RISCOS 

Atividades:çoordertadas para direcionar e controlar uma organização no que se refere a riscos 

NOTA A gestão de riscos geralmente inclui a análise/avaliação de riscos, o tratamento de 

riscos, a aceitação de riscos e a comunicação de riscos. 
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SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Requisitos gerais 

O Tribunal deve estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter 

e melhor um Sistema de Gestão de Segurança da Informação- Ratificamos a importância de 

manter os controles ativos, documentados dentro do contexto das atividades e 

características de cada uma das áreas envolvidas no processamento da folha de pagamento. 

Esta auditoria utiliza para efeitos de testes e metodologia de verificação o modelo baseado 

no PDCA. Institucionalmente a administração do Tribunal não tem obrigatoriedade de seguir 

o mesmô modelo, a escolha desta auditoria é referenciada na ampla e reconhecida eficácia 

dos controles oriundos deste modelo de gestão. Por se tratar de orientações de boas 

práticas, cada item auditado foi analisado e repensado no modelo padronizado e suas 
1 * 

características correlacionadas a fim de se obterum parecer de conformidade ou não. 

$ 
Em conformidade com os preceitos celebrados em contrato para o desenvolvimento desta 

auditoria, segue o modelo de proposta para o desenvolvimento correto de um SGSI 

correlacionado com o resultado das análises oriundas das atividades de auditoria no 

processamento da folha de pagamento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

O modelo, desenvolvido apresenta sub-divisões de classe administrativa, planejamento 

estratégico, controles e manutenção dos processos instaurados para a realização do SGSI 

adequado as características organizacionais deste Tribunal. Segue a proposta desenvolvida 

por essa auditoria: 

ESTABELECENDO E GERENCIANDO O SGSI 

• Estabelecer o SGSI; 
• Implementar e gerenciar o SGSI; 
• Monitorar e analisar criticamente o SGSI; 
• Manter e melhorar o SGSI; 

ESTABELECER O SGSI: 
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0 Tribunal deve: 

A) Definir o escopo e os limites do 5G5I respeitando as caràcterísticas organizacionais e os 

modelos previamente instaurados para .realizar o processamento da folha de pagamento. 

Considera-se as características de infraestrutura predial, ativos de tecnologia, incluindo 

detalhes e justificativas para quaisquer exclusões do escopo. 

B) A definição da política de SGSl nos termos supracitados, devem considerar em relação aos 

ativos de tecnologia os seguintes preceitos: 

1. Incluir uma estrutura para definir objetivos e estabelecer um direcionamento global e 

princípios amplamente difundidos entre os servidores, a fim de que ações de segurança que 
» 

visem o aprimoramento dos processos correlato! ao processamento da folha de pagamento 

possam ser inseridos de maneira dinâmica è^com a colaboração de todas as áreas 

envolvidas. O engajamento de servidores, gerências e diretoria é essencial para a adesão 

eficiente de novas políticas administrativas. 

2. A pólítíca de SGSl deve considerar suas estrutura administrativa no modelo singular 

de aplicação de vèrbas e processamento atual da folha de pagamento deste Tribnal. É 

importante correlacionar todas as áreas envolvidas e vincular suas atividades a processos de 

execução, controle e fiscalização interdependentes e correlates ao desenvolvimento de suas 

atividades. 

3. A política deve estar alinhada com o contexto estratégico de gestão de riscos do 

Tribunal; Manutenções dos procedimentos, empregados deverão surgir e tais medidas não 

podem comprometer a eficiência do SGSl implementado. 

4. Estabelecer critérios em relação ao mapeamento de riscos realizado no período de 

desenvolvimento estratégico da política de SGSl e alinhados ao período de execução e 

aplicação das rotinas estabelecidas. Um SGSl é amplamente alterado durante essas duas 
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fases distintas, os;controles de avaliação de riscos devem estar atentos a essas mudanças e 

antecipadamente desenvolver mecanismos de controle é manutenção alinhados ao 

relatórios de avaliação de riscos. 

5. A política dè SGSI deve incondicionalmente ser aprovada pela direção do Tribunal. O 

conhecimento amplo de todas as recomendações, controles e práticas empregadas na 

política de segurança devem ser minuciosamente apresentados para todas as gerências de 

forma ampla e esquemática, com o detalhamento das responsabilidades atribuídas a cada 

uma das áreas envolvidas no processamento da folha de pagamento do Tribunal. 

C) Definir a abordagem de análise e avaliação de riscos do tribunal, identificando uma 

metodologia correspondente e adequada as características organizacionais, respeitando os 
A » 

requisitos legais, regulamentares e de prudêncil.Estabelecer os critérios de aceitabilidade M 
de riscos inerentes ào processo e comuns ao grande números de verbas incidentes no 

processamento da folha de pagamento. 

Còmò os procedimentos referenciados neste relatório de auditoria desenvolvidos 

atualmente pelo Tribunal dè Justiça do Estado da Bahia se mostraram ineficientes em 

relação aos controles de segurança da informação, as etapas de análise e os critérios de 

auditoria utilizados para realizar a checagem das evidências segue demonstrada a seguir: 

A) POLÍTICA DE SEGURANÇA 

1. Política de Segurança da informação 
Objetivo: Prover.uma orientação e apoio da direção para a segurança da informação de acordo com os 
requisitos do negócio e com as leis e regulamentações relevantes. 

AJL1 
Documento de política de 
Segurança da informação. 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Um documento da política de segurança da informação 
deve seraprovado pela direção, publicado e comunicado 
para todos os funcionários e partes externas relevantes. 
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A) POLÍTICA DE SEGURANÇA 

A.1.2 Análise Crítica da Política de 
Segurança da Informação 

Controle sugerido para o TJ/BA; 
A política de segurança da informação deve ser analisada 
criticamente a intervalos planejados ou quando mudanças 
significativas ocorrerem, para assegurar a sua contínua 
pertinência, adequação e eficácia. 

B) ORGANIZANDO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

infra-estrutura da segurança da informação 
Objetivo: Gerenciar a segurança da informação dentro da organização. 

B.1.1 Comprometimento da direção 
com a segurança da informação 

Controlesugerido para o TJ/BA: '' * 
A Direçâò^deve apoiar ativamente a segurança da 
informação dentro da organização, por meio de um claro 
direcionamento, demonstrando o seu comprometimento, 
definindo atribuições de forma explícita e conhecendo as 
responsabilidades pela segurança da informação. 

B.1.2 Coordenação da segurança 
da informação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
As atividades de segurança da informação devem ser 
coordenadas por representantes de diferentes partes da 
organização, com funções e papéis relevantes. 

B.1.3 
Atribuição de 

responsabilidades para a 
segurança da informação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todas as responsabilidades pela segurança dá informação 
devem estar claramente definidas. 

B.1.4 

Processo de autorização para 
os recursos de 

processamento da 
informação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Deve ser definido e implementado,um processo de gestão 
de autorização para novos recursos de processamento da 
informação. 

B.1.5 Acordos de confidencialidade 

Controle sugerido para o TJ/BA:0s requisitos para 
confidencialidade ou acordos de nãodivulgação que 
reflitam as necessidades da organização para a proteção 
da informação devem ser identificados e analisados 
criticamente, de forma regular. 
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B) ORGANIZANDO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

B.1.6 Contato com autoridades 
Controle sugerido para o TJ/BA: 
Contatos apropriados com autoridades relevantes devem 
ser mantidos. 

B.1.7 Contato com grupos 
especiais 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Contatos apropriados com grupos de interesses especiais 
ou outros fóruns especializados de segurança da 
informação e devem ser mantidos. 

B.1.8 Análise crítica independente 
de'segurança da informação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
0 enfoque do tribunal para gerenciar a segurança da 
informação e a sua implementação deve ser analisada 
criticamente, de forma independente, a intervalos 
planejados, ou quando ocorrerem mudanças significativas 
relativas á implementação da segurança da informação. 

B) ORGANIZANDO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

2. PARTES EXTERNAS 
Objetivo: Manter a segurança dós recursos de processamento dá informação e da informação da 
organização, que são acessados, processados, comunicados ou gerenciados por partes externas. 

B.2.1 
identificação dos riscos 
relacionados com partes 

externas 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Os riscos para os recursos de processamento da 
informação e para a informação da organização oriundos 
de processos do negócio que envolvam as partes externas 
devem ser 
identificados e controles apropriados devem ser 
implementados antes de se conceder o acesso. 

B.2.2 
identificando a segurança da 
informação quando tratando 

com os clientes. 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todos os requisitos de segurança da informação 
identificados devem ser considerados antes de conceder 
aos clientes o acesso aos ativos ou às informações da 
organização. 
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B) ORGANIZANDO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

B.2.3 
identificando segurança da 

informação nos acordos com 
terceiros 

Controle sugerido para o TJ/BA; 
Os acordos com terceiros envolvendo o acesso, 
processamento, comunicação.ou gerenciamento dos 
recursos de processamento da informação ou da 
informação da organização, ou o acréscimo de produtos ou 
serviços aos recursos de processamento da informação 
devem cobrir todos os requisitos de segurança da 
informação relevantes. 

C) GESTÃO DE ATIVOS 

1. RESPONSABILIDADE PELOS ATIVOS 
Objetivo: Alcançar e manter a proteção adequada donativos do TJ/BA. * 

C.1.1 Inventário dos ativos 

t'5 
Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todos os ativos devem ser claramente identificados e um 
inventário de todos os ativos importantes deve ser 
estruturado e mantido. 

C.1,2 Proprietário dos ativos 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todas as informações e ativos associados com os recursos 
de processamento da informação devem ter um 
"proprietário"3 designado por uma parte definida da 
organização. 

C.1.3 Uso aceitável dos ativos 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Devem ser identificadas, documentadas e implementadas 
regras para que seja permitido o uso de informações e de 
ativos associados aos recursos de processamento da 
informação. 
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C) GESTÃO DE ATIVOS 

2. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
Objetivo: Assegurar que a informação receba um nível adequado de proteção. 

C.2.1 Recomendações para 
classificação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
A informação deve ser classificada em termos do seu 
valor, 
requisitos legais, sensibilidade e criticidade para a 
organização. 

C.2.2 Rótulos e tratamento da 
informação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Um conjunto apropriado de procedimentos para rotular e 
tratar a informação deve ser definido e implementado de 
acordo com o esquema de classificação adotado pela 
organização. A >i t 

* 

A 
D) SEGURANÇA EM RECURSOS HUMANOS * * 

1. ANTES DA INCORPORAÇÃO 
Objetivo: Assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros entendam suas responsabilidades, e 
estejam de acordo com .os seus papéis, e reduzir o risco de fraude ou mau uso de recursos. 

D.1.1 Papéis e responsabilidades 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Os papéis e responsabilidades pela segurança da 
informação de funcionários, fornecedores e terceiros 
devem ser definidos e documentados de acordo com a 
política de segurança da informação da organização. 

D.1.2 Seleção 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Verificações de controle de todos os servidores 
incorporados, fornecedores e terceiros devem ser 
realizadas de acordo com as leis relevantes, 
regulamentações e éticas, e proporcionalmente aos 
requisitos do negócio, à classificação das informações a 
serem acessadas e aos riscos percebidos. 
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D) SEGURANÇA EM RECURSOS HUMANOS 

D.1.3 Termos e condições de 
contratação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Como parte das suas obrigações contratuais, os 
funcionários, fornecedores e terceiros devem concordar e 
assinar os termos e condições de sua contratação para o 
trabalho, os quais devem declarar as suas 
responsabilidade e da organização para a segurança da 
informação. 

D) SEGURANÇA EM RECURSOS HUMANOS 

2. DURANTE A INCORPORAÇÃO 
Objetivo: Assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros estão consciente* das ameaças e 
preocupações relativas à segurança da informação,, suas responsabilidades e obrigações, e estão 
preparados para apoiar a política de segurança da informação da organização durante os;se,us trabalhos 
normais, é para reduzir o risco de erro humano. * 

A? 

D.2.1 Responsabilidades da direção 

í i 
Controle sugerido para o TJ/BA: 
A direção deve solicitar aos funcionários, fornecedores e 
terceiros que pratiquem a segurança da informação de 
acordo com o estabelecido nas políticas e procedimentos 
da 
organização. 

D.2.2 
Conscientização, educação e 
treinamento em segurança da 

informação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todos os funcionários da organização e, onde 
pertinente, fornecedores e terceiros devem receber 
treinamento apropriado em conscientização, e 
atualizações regulares nas políticas e procedimentos 
organizacionais relevantes para as suas funções. 

0.2.3 Processo disciplinar 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Deve existir um processo disciplinar formal para os 
funcionários que tenham cometido uma violação da 
segurança da informação. 
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D) SEGURANÇA EMREÇURSOS HUMANOS 

3. ENCERRAMENTO OU MUDANÇA NA SITUAÇÃO DE ATIVO 
Objetivo: Assegurar que funcionários, fornecedores e terceiros deixem a organização ou mudem de 
trabalho de forma ordenada. 

D.3.1 Encerramento.de atividades 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
As responsabilidades para realizar o encerramento ou a 
mudança de úm trabalho devem ser claramente definidas e 
atribuídas. 

D.3.2 Devolução de ativos 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todos os funcionários, fornecedores e terceiros devem 
devolver todos os ativos da organização que estejam em 
sua posse após o encerramento de suas atividades, do 
contrato ou acordo. \ 

« » » 
* 

D.3.3 Retirada de direitos de" 
acesso 

P 
Controle;sugerido para oTJ/BA: 
Os direitos de acesso de todos os funcionários, 
fornecedores e terceiros às informações e aos recursos de 
processamento da informação devem ser retirados após o 
encerramento de suas atividades, contratos ou acordos, ou 
devem ser ajustados após a mudança destas atividades. 

E) SEGURANÇA FÍSICA DO AMBIENTE 

1. ÁREAS SEGURAS 
Objetivo: Prevenir 0 acesso físico não autorizado, danos e interferências com as instalações e informações 
da organização. 

E . l . l Perímetro de segurança física 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Devem ser utilizador perímetros de segurança (barreiras 
tais como paredes, portões de entrada controlados por 
cartão ou balcões de recepção com recepcionistas) para 
proteger as áreas que contenham informações e recursos 
de processamento da informação. 

E.1.2 Controles de entrada física 
Controle sugerido para o TJ/BA: 
Deve ser projetada e aplicada segurança física para * 
escritórios, salas e instalações. 
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E) SEGURANÇA FÍSICA DO AMBIENTE 

E.1.3 Segurança em escritórios 
salas e instalações 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Deve ser projetada e aplicada segurança física para 
escritórios, salas e instalações. 

E.1.4 Proteção contra ameaças 
externas e do meio ambiente 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Deve ser projetada e aplicada proteção física contra 
incêndios, enchentes, terremotos, explosões, 
perturbações da ordem pública e outras formas de 
desastres naturais ou causados pelo homem. 

E.1.5 Trabalhando em áreas 
seguras 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Deve ser projetada e aplicada proteção física, bem como 
diretrizes para o trabalho em áreas seguras. 

E.1.6 Acesso do público, áreas de 
entrega e de carregamento 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Pontos dêfa cesso, tais; como áreas de entrega e de 
carregamento e outros pontos em que pessoas nao 
autorizadas possam entrar nas instalações, devem ser 
controlados e, se possível, isolados dos recursos de 
processamento da informação, para evitar o acesso não 
autorizado. 
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Avaliação dos itens da Folha de Pagamento do Tribunal, considerando se os 
venciméhtòs auferidos pelos servidores ativos são devidos, estão de acordo 
com a legislação em vigor e estão suportados por documentação adequada 
arquivada na pasta do servidor (exemplo: comprovantes de escolaridade, 
cursos de especialização, etc.); 

Em atendimento a este item da auditoria, foi elaborado o seguinte relatório de legislações 

incidentes na folha de pagamento. A análise considerou as leis que incidem durante o período 

auditado e o estudo aprofundado de cada verba resultou no retrocesso na data base da 

legislação, garantindo desta forma a legitimidade dos pareceres constantes neste relatório. 

. Principais Verbas Incidentes na Folha de Pagamento - TJ/BA 

VERBA FÜND.LE6ÁL INCIDÊNCIA 
h rÁ i •. ' 

QUANTUM 
ft * 

Vencimento 

Básico 

Art. 51, 

L.6677/94 

Retribuição pecuniljp pelo exercício de 

cargo público, com-valor fixado em lei. 

Plano de Cargos e 

Salários-Anexo II 

Abono de 

Permanência 

. Lei n^ 
\ 
11.357/09, 

artigo 64 e 

parágrafo único 

0 sérvidor ativo que ténha completado as 

exigências estabelecidas para aposentadoria 

voluntária e que opte por pèrmanecér em 

atividade fará jus a um abono de 

permanência equivalente ao valor da sua 

contribuição previdenciária atécompiètar as 

exigências para aposentadoria compulsória. 

Mesmo valor de 

contribuição 

previdenciária 

(Funprev/Baprev). 

Àbono 

Pecuniário 

Art. 95, L. 

6677/94 

Faculdade do servidor em converter 1/3 de 

seu período de férias em remuneração. 

* ** Uma vez convertido este terço em 

abono, deverá ser descontado da gratificação 

de férias ó período de abono. 

Remuneração de 

férias +1/3 
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Abono 

Permanente 

Art. 59, L. 

7885/2001 

Verba indenizatória vinculada à vantagem 

pessoal criada pela L. 7816/2011 

(gratificação de estímulo à eficiência). 

R$ 60,00 

Adicional 

Noturno 

* 

Lei ne 6.677/94, 

artigo 91 

Pagamento devido ao servidor 

correspondentè ao acréscimo de 50% da 

hora normal por serviço prestado no período 

compreendido entre as 22 horas de um dia è 

as cinco horas do dia seguinte. 

\/alor da hora normal de 

trabalho + 50% 

i 

Ajuda de Custo 
LePhs 6;6.77/94, 

artigos 64 a 67 

Indenização paga com vistas a compensar 

despesas de instalação em nova sede do 

servidor removido de ofício ou relotado com 

mudança de domicílio,.pu por deslocamento 

a serviço ou por mottf/ode estudo> no país ou 

exterior. 

A ajuda de custo não 

poderá exceder ao 

correspondente a 15 
a * 

vezes o valor do menor 

vencimento pago pelo 

Estado. 

Auxílio 

Alimentação 

Lei ns 6.677/94, 

i rãrtigo 76 

Indenização devida ao servidor ativo, para 

compensar as despesas com refeições, na 

forma que vier a ser definida ém 

regulamento. 

Jan/2009 - R$ 394,00 

Março/2009 - R$ 404,00 

Set/2009 - R$ 428,00 

0ut/2009 - R$ 435,00 

Nov/2009- R$ 450,00 

Nov/2010 - R$ 500,00 

Nov/2011- R$610,00 

No v/2012 - 710,00 

Auxílio Funeral 

Lei ns 

11.471/09, 

artigo 16; 

Decreto n^ 

10.970/08 

Benefício assistência! quê consiste no 

ressarcimento das despesas, devidamente 

:omprovadas, realizadas pelo dependente ou 

jor terceiro, que tenha custeado 0 funeral do 

servidor ativo ou inativo. 

0 limite máximo do 

benefício corresponde a 

três vezes o menor 

vencimento pago pelo 

Estado. 
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"V 

.ei n2 6.677/94, 

artigo 74 

Indenização devida ao servidor, quando 

deslocado por determinação da 

administração, em caráter temporário, no 

interesse do serviço público. 

0 valor do auxílio 

moradia nunca será 

inferior a 20% da 

remuneração do cargo 

efetivo. 

Auxílio- ' 

Natalidade 

Art. 136, L. "v V 

6677/94 

D auxílio-natalidade é devido aò servidor por 

motivo de nascimento de filho, inclusive no 

caso de natimorto. 

0 valor do auxílio 

corresponde ao menor 

nível da escala de 

vencimentos do servidor 

público estadual, sendo 

pago por nascituro. 

Auxílio 

Transporte 

; Art. 37, L 

6677/94 

« 

P 
Devido ao servidor ativo, nos deslocamentos 

da residência para o trabalho e vice-versa 

Verba variável - a 

participação do servidor 

lão poderá exceder a 6% 

(seis por cento) do 

vencimento básico. 

Cargo em 

Comissão 

, Ari.26,:§49; 

\ r t 92, §69, "a", 

L. 6677/94 

Gratificação pelo Exercício de Cargo de 

Provimento Temporário. 

Plano de Cargos e 

Salários-Anexo III 

Condições 

Especiais de 

Trabalho - CET 

Substitui o 

Adicional de 

Função - L. 

11.919/10. 

Leine 6.932/96, 

artigo 39; 

Decreto n^ 

,5/601/96. 

L 11.919/10. 

Retribuição paga aos.servidores, ocupantes 

de cargos dé provimento éfètivò, de funções 

de confiança ou de cargos de provimento 

temporário, visando a compensação.de 

trabalho extraordinário, não eventual, 

prestado antes ou depois do horário normal; 

remunera-se .o exercício de atribuições que 

exijam habilitação específica ou demorados 

ístudos e criteriosos trabalhos técnicos e fixa 

o servidor em determinadas regiões. 

Comissionados: 

-125% para os símbolos 

TJFC1 ie TJFC2; 

-100% para os símbolos 

TJFC3 è TJFC4; 

- 75% para os símbolos 

TJFC5 e TJFC6. - * 

Efetivos: 

Analistas T100% 

Técnicos -75% 
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Incompatibilidades: 

- Outras gratificações ou vantagens com o 

mesmo fundamento/motivação, inclusive as 

incorporadas; 

- Gratificação de Atividade Externa cujos 

percentuais somados alcancem o percentual 

de 125%; 

- Horas extras 

A C£T não pode ser 

incorporada, salvo para 

fins de aposentadoria. 

Estabilidade 

Econômica -

(diferença de 

símbolo) 

ar. 

\ 

Lei ne 6.677/94, 

artigo 92; 

Constituição do 

ist-ádo da Bahia, Í • -

artigo:39 

Modalidade de vantagem pessoal decorrente 

do exercício, pelo servidor, de cargo de . 

provimento temporário por dez anos 

consecutivos ou não, consistente no direito 

de continuar a perceBer, quando exonerado 
9 • 

ou dispensado, a retribuição correspondente 

ao símbolo de maior hierarquia que tenha 

exercido por maisrde dois anos. 

Verba variável 
-V 

correspondente ao 

símbolo de maior &» 

hierarquia que tenha 

exercido por mais de 

dois anos. 

Férias 
Árt. 93, L 

6677/94 

0 servidor terá direito a férias.após cada 

período de 12 (doze) meses de efetivo 

exercício, devendo, obrigatoriamente, gozar 

de férias anuais (podendo ser acumuladas 

até o máximo de duas). 

Será pago ao servidor, 

por ocasião das férias, 

um acréscimo de 1/3 

(um terço) da 

remuneração 

correspondente ao 

período de gozo. 

Horas Extras 
Lei n'5 6.677/94, 

artigo 90 

Retribuição devida ao servidor que ultrapasse 

a jornada normal de trabalho,.respeitado o 

limite de duas horas diárias, podendo este 

limite ser elevado nas atividades que não 

comportem interrupção. 

Esta contribuição 

corresponde ao valor da 

hora normal . 

acrescida de 50%. 
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Adicional por 

Tempo de 

Serviço 

(anuêniçs) 

-et ns 6.677/94, 

artigos 84e85 

Gratificação devida ao servidor que conte 

mais de cinco anos de efetivo exercício no 

serviço público, calculada à razão de 1% 

do vencimento. 

0 adicional de tempo de serviço não 

incidirá sobre a vantagem nele instituída. 

Majoração de 1% ao ano, 

após 5 (cinco) anos de 

exercício em cargo 

efetivo. 

Gratificação 
. t 

Especial de 

Eficiência 

{L. 11.170/08) 

Art. 14, L. 

/íÍa.170/08 
v\ 

"Art. 8?, L. 

11.919/10 

Devida exclusivamente aos servidores 

efetivos que ingressaram no Judiciário 

após 04/07/200,1 que não percebam,as 

Gratificações de estímulo à eficiência é 

Especial de Incentivo - revogadas. 
<% 

P 

A Gratificação Espgcial de Eficiência foi 

convertida em Vantagem pessoal pela L. 

11.919/10-art. 8*. 

Jan/2009-R$369,38 
•»v 

Abril/2011 -R$ 391,21 

Abril/2012-R$416,64 
é * 

Jun/2013-R$424,97 

Julho/2013 - R$ 440,97 

Gratificação 

Natalina 
Lei h9 8.579/03 

tfalor correspondente ao 13e salário. Pode 

haver adiantamento desta quantia no 

percentual de 50% da remuneração do 

servidor no mês de anivèrsário ou férias. 

A gratificação 

corresponderá a 1/12 

avos da remuneração 

devida em dezembro, 

por mês de serviço, do 

ano correspondente. 

Gratificação 

peto Exercício 

de Atividades 

Insalubres, 

Perigosas ou 

Penosas 

Insalubridade e 

fcéficulosidade: 

tói n2 6.677/94, 

artigos áê a 88; 

Decreto n^ 

9.967, de 06 de 

abríJ de 2006. 

Indenização devida pelo exercício das 

atribuições normais do cargo em 

condições insalubres ou cujas atribuições 

normais do cargo ocupado sejam 

exercidas em local ou modos que o 

exponham a risco de morte. 

Ambos incidem somente sobre o VB 

Insalubridade: 

- 20% - grau mínimo; 

- 30% - grau médio; 

-40%-grau máximo; 

Pericuiosidade: 30% 

.Avenida Bastian; 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C6P: 90130-020 

(51) 3Ò37S034 j www.macielauditores.com.br | contato@maci6lauditores.corn.br 

http://www.macielauditores.com.br
mailto:contato@maci6lauditores.corn.br


TCE/GEPRG 

PG. 145 

.fey Grupo 

t MACI6C 
Audttoria. CansultorEa. Perícia € Asséssorta 

/antagem concedida a servidores públicos sta gratificação se limita 

ativos efetivos, ocupantes de funções de ao máximo dè 150% e 

confiança ou de cargo comissionado, incide sobre o 

tendo como objetivo propiciar o aumento vencimento do cargo ou 

de produtividade de unidades função ocupada pelo 

administrativas ou de seus setores, ou a servidor. 

realização de tarefas especializadas. 

Gratificação - 50% a 70% para 

pelo exercício Lèin- 6.932/96, Incompatibilidades; ocupantes de cargos ou 

funcionai ern> > Artigo 22; -Gratificação por Condições Especiais de funções que exijam 

Regime de Trabalho; 
^ l 

escolaridade de is grau 

Tempo Integral Decreto - Adicional pela Prestação de Serviços completo ou não; 
t* * 

- 50% a 85% para e dedicação 5.600/96 Extraordinários; 
th 

completo ou não; 
t* * 

- 50% a 85% para 

exclusiva - RTI 
^ 

- Gratificação de, ÍUmçâú Artística; ocupantes de cargos ou 

- V 

\ 

V 

- Gratificação de Apresentação Pública; 

- Gratificação de Função Policial Civil; 

- Gratificação de Incentivo à Melhoria da 

Qualidade da Assistência Médica; 

- Adicional de Produtividade; 

- Gratificação Especial, instituída pela Lei 

6.896, de 28 de junho de 1995. 

funções que exijam 

escolaridade de 2S grau 

completo; 

- 50% a 100% para 

ocupantes de cargos ou 

funções que exijam 

escolaridade de 32 grau. 

Salário 

Família 

Lei ns 6.677/94, 

artigos de 137 a 

144; 

Lei n5 7.-815/01 

Benefício concedido aos servitiorés ativos 

e inativos que tiverem os seguintes 

dependentes: filho mertor dé 18 anos, 

filho inválido ou excepcional de qualquer 

idade, filho estudante de até 24 anos 

(desde que não exerça atividade 

remunerada) e cônjuge inválido que não 

perceba remuneração. 

0 salário-família 

corresponde a 7% do 

menornível da escala de 

vencimentos do servidor 

público estadual, por 

cada dependente 

Valor: R$ 12,60. 
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Verba de 

Participação 

Lei ne. 3,617 de 

14 de dezembro 

de 1977 

Esta verba assegura aos servidores do 

Judiciário a participação no produto da 

cobrança judicia! da dívida ativa, na base 

de 10% (dez por cento) sobre o valor 

efetivamente recolhido. 

Extinta pela Lei ns. 11.350/2008 (início de 

vigência: fev/2009). 

20% - escrivão; 

15% - oficiais de justiça; 

7,5% - subescrivães; 

5% - avaliador judicial; 

2,5%-auxiliares de 

cartório. 

Lei n9 6,062/1991 - Verba atribuída pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça aos 

ocupantes dos cargos.de Diretor Geral, 

Chefe de Gabinete da Presidência, 

Verba de 

Representação 

Lei E_stadual n* 

6:062, de 08 dè 

.maio de 1991 

(extinta em 

2010) 

Lei ns 6.982/96, 

art.' 14. 

Secretário da Gorregedoriâ Geral, 

\ssistente Militar e Chefe da Assessoria de 

Planejamento, extensiva aos cargos de 

Dirétor Geral, Assessor Chefe, Chefe do 

Serviço Jurídico, Chefe do Serviço de 

Fiscalização e Chefe de Posto Setorial do 

Juizado de Menores da Capital, em razão 

da complexidade^ responsabilidade è 

peculiaridades das funções que 

desempenham e da dedicação integral que 

se exige dos seus titulares. 

Lei ne 6.982/Í996 - Verba de 

representação do Presidente, Vice-

Presidente e Corregedor Geral da Justiça 

será, respectivamente, de 40%, 

30% e 30% sobre a rémuneiração. 

Lei n9 6.062/1991-Até 

D limite máximo de 100% 

(cem por cento) do valor 

do respectivo símbolo. 

A Lei ns 6.062/1991 foi 

extinta em 2010, com o 

advento da L. 11.919/10. 

Lei ns 6.982/1996 

Presidente - 40% 

Vice-Presidente - 30% 

Corregedor Geral da 

Justiça -30% 

Todos os percentuais 

incidem sobre a 

remuneração. 
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FUND. 
INCIDÊNCIA VERBA-- „ INCIDÊNCIA 

f p l É G A L « r ' « ». . 
1-1 •' ' 

- 3 - • 
Vantagem pecuniária vinculada a determinados cargos, empregos ou 

funções que, para serem bem.desempenhadas, exigem um regime 

Art. 25 e 39, L. especial de trabalho, uma particular dedicação, ou uma especial 

6354/91 habilitação dostitulares. 

Art. 55, L incompatibilidades: 

"6355/91 - Horas Extras 

- Gratificações de Incentivo por condições especiais de trabalho 

Adicional de -decreto n2. (regime de tempo integral) 
ft * 

Função * >.40/2006 V - Vantagem pessoal 

8 
Extinto pela L. Não são considerados para o cálculo: 

'•11.919/10 - Gratificação de férias 

[Implantação dá 
V 

- Gratificação Natalina 

CET) - Abono pecuniário 

- Eventuais diferenças pagas no período. 

No que diz respeito ao suporte a documentação arquivada na pasta do servidor, esta auditoria 

utilizou o sistema informatizado empregado na gestão documento deste Tribunal. 

A seguir, segue .o parecer da auditoria a respeito das funcionalidades e resultados obtidos 

durante os procedimentos de auditoria: 
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Sistema de Gerenciamento de Arquivos: 

Ace sso: htt p u ri ga .tj. ba. gov. br/sga/logi n. ifa ce 

0 Sistema de Gerenciamento de Arquivos - SGA, acessível por meio do link denominado 

"Auriga", foi recentemente implantado por esta Administração, visando a automação do 

acesso àóSl-áçqúívos dos servidores, na tentativa dé propiciar maior organização à base de 

dados destés-procesisos e conseqüente otimização dos procedimentos administrativos. 

Devido à sua implantação recente, cientificamos que o sistema não está, até o presente 

momento,Aguarnecido de todos os documentos dos servidores desta.Administração, de modo 

que o mesmo prossegue em fase de adequação. 

A inclusão de dados neste sistema é realizada pela empresa EGBA, que além de gerenciar os 

processos físicos do quadro de pessoal do Judiciário, é responsável pela digitalização e „ 

conseqüente postagem das laudas no referido sistema> tornando-as acessíveis a consulta 

pelòs Departamentos que possuírem acesso a este extenso banco de dados. 
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As imagens são publicadas neste sistema com referêndá aos seguintes dados: a denominação 

conferida a imagem digitalizada, o número de seqüência na pasta do servidor, a descrição do 

documento, o código de registro deste perante o SGA, referência à situação de pendência do 

aludido apontamento, o tipo e a caixa de arquivo em que aquele documento se encontra. 

Elaborados testes neste sistema, por meio de consultas às pastas de determinados servidores, 

verificamos que o mesmo, apesar de vagaroso, é eficiente quanto a busca e guarda dos 

arquivos. Todavia, verificamos que o mesmo é falho quanto à sua forma de alimentação, eis 

que a-mesma;éí conduzida de modo manual. Neste sentido, verificamos que a denominação 

conferida'ao-tipo de documento consultado eVehtüalmènte não coincide cóm àquele anexado 
V . . . . 

sob a referida denominação; ainda> verificação que há vários arquivos cuja visibilidade resta 

prejudicada, os docurnèntós não foram anexados de modo cronológico, de modo que há 

vários arquivos anexados a pasta de forma confusa-e não seqüencial, o que dificulta as buscas 
• _ • \ 

por documèntòs específicos. ô 

A pesquisa por arquivos se dá por meio de acesso à pesquisa ampla, onde podem ser 

utilizados métodos de seleção visando, a apuração imediata dó documento buscado, todavia, 

devido à alimentação falha com relação à denominação.conferida aos documentos e ao não 

sequenciaffientó dosmesmos^as buscas otimizadas são prejudicadas. 
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Atestar a exatidão dos cálculos dos vencimentos na Folha de Pagamento; 

A análise dos contracheques dos servidores ativos do Tribunal de Justiça da Bahia, no período 

de 2009 a 2013, possibilitou a visualização no qual o tratamento atribuído às vantagens, 

gratificações -natalinas e férias é diferenciado, sendo totalmente consubstanciado em leis 

criadas efetivamente e particularmente ao TJ-BA, consultamos respaldo perante as 

normativas estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, porém, não 

identificamos propriedade. .Indagamos ao setor de Recursos Humanos, setor que lhe compete 

à elaboração da folha de pagamento, a metodologia utilizada na realização dos cálculos. 

Diante dos métodos .utilizados para os cálculos tributários (Imposto de Renda e FUNPREV), 

identificamos divergências técnicas do ponto de vista contábil para a composição da base de 

cálculô; a -base de. cálculo para estes tributos possui fundamentação específica. A base dé v • - - • • # 
• * cálculo do Imposto de Renda é règida pelo Art. 37r*po Regulamento do Imposto de Renda -

-y \ "Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da 
vV combinação de ambos, os afimentos e pensões percebidos em dinheiro, os 

"A tributação indepènde da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, 

condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da 

forma de "percepção das rendas e proventos, bastandOj para. a incidência do imposto, o 

beneficio do Contribuinte por qualquer forma e a qualquer título {Lei ng 7.713, de 1998, art. 3-, 

§49)". 

Parágrafo único. "Os rendimentos serão atribuídos no mês em que forem recebidos, 

consideranidõ como tal õ da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante 

depósito em instituição financeira em favor do beneficiário 
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Por sê tratar dê Lei Federal, onde são definidos os critérios para à base de cálculo do IR, foi 

solicitado um assessoramento jurídico para analisar a fundamentação dos componentes 

inseridos na base de cálculo dos contracheques dos servidores do Tribunal de Justiça da Bahia. 

Além de critérios para a composição da base de cálculo, existem também critérios para às 

deduçõès dá base de cálculo, a saber: Previdência oficial; Dependente; Pensão Alimentícia; 

Previdência Privada; FAPI e parcela isenta de aposentadoria; reserva remunerada; reforma e 

pensão para declarante:com 65 anos ou mais, caso não tenha sido deduzida dos rendimentos 

tributáveis;Carne Leão e Livro Caixa. Identificamos que o único fator.de redução aceitável é o 

FUNPREV - fundação de Previdência Privada dos servidores da Bahia, pois se trata de 

Previdência -Privada, e possüi fundamentação legal. TOdàvia> no período de 2009, 
ft * 

identificamos a rubrica, PCS (Programa de Cargos £Salários).que funcionava como um redutor 

dos rendimentos, tendo a função de reduzir a basé^e cálculo. 

Os artigos 74; 74; 75; 76; 77; 78 e 79 definem as deduções exigidas pôr lei. 

Essas evidências, entre outras acima descritas, noà inibem de emitir um parecer contábil sem 

uma anáíis.è fundamentalista jurídica. 

Tal situação foi expandida para outros cálculos contábeis, como: Décimo Terceiro Salário e 

Salário de^Férias, ondé a base de cálculo é fundamental para obtenção de seus valores. Diante 

destas situações, concluímos a impossibilidade de calcular os valores com exatidão, devido à 

falta de paré^rjürídíto que favorecesse a base de cálculo demonstrada. 
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Durante os procedimentos de' auditoria, foi desenvolvida a metodologia empregada pára 

realizar o recálculo.dafolha de pagamento deste Tribunal e o rèsultado foi utilizado para fazer 

a análise e determinar a integridade e exatidão da aplicação do modelo matemático utilizado 

pelo sistema informatizado de processamento. 

A p r e s e n t a m a sègüir o modelo utilizado por esse Tribunal. Em caráter aleatório, foi 

selecionado um servidor para uso demonstrativo da aplicação prática do modelo: 

(1) VakrdoA/encimento Básico anterior ao PCS 2008; R$ 2.935,62 

(2) Valor do Vencimento Básico do Enquadramento: R$ 6,827,03 

(3) Valor do Vencimento Básico Atual: R$ 7.138,88 

\ $ f, 
Modelo Matemático para Cálculo do.Vencimento Básico Real: \ 

29 passo , . 

Percentual do Plano em 04/2014 = 75% 

75% ^3.891,41 = 2.918,46 (4) 

3.® Passo 

Ocorrerá apenas se o servidor teve progressão':apos o PCS 2008, destacando que á difèrença 

de nível será percebida integralmente. 

7.138,88 (3) - 6;827,03 (2) = 311,85 (5) 

2.935,62 (1) + 2918,56 (4) + 311,85 (5) = 6.166,03 (6) 

55 Passo,-.Aumentolinear (5,91%) sobre o vencimento básico de.março/2011 

4.309,39 * 5,91% = 254,68 (7) 

5.2 Passo A - Âúmehto linear (6,5%) sobre o vencimento básico de dezembro/2011 

4.953,21 * 6;5% = 321,96 (8) 

55 Passo^B - Aumento Linear (2%) sobre o vencimento básico de dezembro/20Í2 

5.664,32 * 2% = 113,29 (9) 
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T C E / G E A R Q 

Passo 6 - Aumento linear (3,765%) sobre o vencimento básico de julho/2013 

6.855,96 * 3,765% = 258,13 (10) 

6® Passo * Valor Real do Vencimento Básico: . 

(6)> (7) + (8) + (9) + (10) = Vencimento Básico Real C O M P R O M E T I D A 

6166,03 (6) + 254/68 (7)4 321,96 (8) + 113,29 (9) + 258,13 (10) = 7.114,09 

Portanto, áo replicar a mesma metodologia em nosso ambiente informatizado de teste de 

processamento: de folha de pagamento, os resultados obtidos puderam validar de forma 

consistente e fundamentada que o processamento contábil durante o período de análise 

desta auditoria foi realizado com sucesso, estanto em total conformidade. 
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Os resultados podem ser analisados de acordo com os LOG's de processamento oriundos do 

sistema integrado dé processamento da folha de pagamento. 

jan/09 fév/Ç» mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 

í i m\\ íè a PDF iPDFjl PDF | PDF 

jah/10 . fev/10 mar?10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/lOi set/10 but/10 nou/10 dez/10 

a e m\ P§H ® a e a PDF PDF 1 PDF II I POf II PDF I PDF II I PDF II IPDFM PDF POF 
$ » 

PDF 

jan/11 fev/11 mar/11,, a br/11 mal/11 ]un/ l l jui/11 ago/íl set/11, out/11 nbv/11 dez/11 

í l 
PDF 

p i p n R S |fâi 
IPDF 11 1 POF II I PDF I» IPDF I» |PDF] 

t h 
POF 

Q PDF 

jan/12 fév/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 

M\ \íè\\ 161 I PDF II I PDF II IPDF f e 
PDF 

a Al fè PDF [ PDFji POF POF 

jan/13 fev/13 mar/13 àbr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 

a si a m\ PDF |PDF|I POF IPOFII 
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Verificar atendimento aos aspectos legais (Regime estatutário, CLT, acordos 
coletivos, legislações especificas divulgadas no Diário Oficial) e às diretrizes do 
Tribunal; 
Por meio da análise de incidência de verbas implantadas na folha de pagamento dos 

servidores públicos do Poder Judiciário do Estado da Bahia, selecionamos aquelas 

consideradas" principais e de especial observância, dentre, outras por serem emblemáticas 

neste ordenamento jurídico. Desta forma, passemos a análise das aludidas verbas: 

Nesse tópico será examinada a disciplina legal e a forma de implantação prática de 

todas as verbas constantes na folha de pagamento dos servidores. Registre-se que as 

incoerências encontradas serão examinadas no capítulo apropriado para tal discussão. ~v 

• No Tribühaí de Justiça do Estado da Bahia, as principais verbas creditadas na folha 
A 

de pagamento dos servidores são: * 

" - ' • J T , i , 
VENCIMENTO BÁSICO AUXILIO TRANSÊÕRTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO 

SUBSÍDIO AUXILIO MORADIA VANTAGEM PESSOAL 

CARGO EM COMISSÃO ADICIONAL DE HORA EXTRA GRATIFICAÇÃO NATALINA 

ABONO DE PERMANÊNCIA ADICIONAL DE TEMPO DE. 

SERVIÇO 

3RATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 

EXTERNA. 

ÁBONOiPECUNIÁRIÓ. ADICIONALNOTURNO CONDIÇÕES ESPECIAIS DE 

TRABALHO-CET 

ABONO PERMANENtÉ ADICIONAL DE FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE 

EFICIÊNCIA 

AJUDA DE CUSTO ESTABILIDADE ECONOMICA GRATIFICAÇÃO PELO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 

INSALUBRES, PERIGOSAS E 

PENOSAS 

AUXILIO ALIMENTAÇÃO FÉRIAS GRATIFICAÇÃO PELO . 

EXERCÍCIO FUNCIONAL EM 
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REGIME DE TEMPO INTEGRAL 

DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA -

RTI 

AUXILIOFUNERAL SALÁRIO FAMÍLIA 

AUXILIO NATALIDADE 

1. VENCIMENTO BÁSICO: Retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, 

com valor fixado em'lei - Art. 51, L.6677/94. Os valores referentes a essa verba encontram-se 

no anexo, fl.\dõ Plano de Cargos e Salários aplicável ao exercício de janeiro de 2009 (Lei 

11.170/2008). Valè-registrar que o vencimento dos servidores que ingressarem no Poder 

Judiciário no período compreendido entre de julho de 2008 e 15 de julho de 2015 aplica r-
1 . * * ^ * 
se-á o antigo Plano de Cargos e Salários, definidofpela Lei Estadual n^ 10.555/07, conforme 

4yJ 

art. 31 da .Lei 11.170/08. 0 

Alifreompatibilidade dessa verba ocorre para aqueles ocupantes exclusivamente de 

cargos de provimento, temporário, pois estes recebem o„ valor do cargo em comissão 

exercidò; também preVisto em lei. 

% " SUBSÍDIO: De acordo com a Constituição Federai, o subsídio constitui-se em 

uma parcela única, de natureza remuneratória, vedada a percepção de quaisquer outras 

espécies remunerâtóriàs que estejam sendo recebidas por seu titular, O § 4$ do art. 39 da 

Constituição da República impõe à magistratura a derrogação do sistema remuneratório a 

que estava vinculada por força da legislação de regência - implantação da parcela única. 

O recebimento da parcela única - subsídio - veda o acréscimo de qualquer 

gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 

remuneratória. 

3. CARGO EM COMISSÃO: Retribuição pelo exercício do cargo comissionado -

art.18 ria Lei 11.1170/08. Os valores a serem percebidos em decorrência do exercício desse 

cargo constam no anexo íll do atual Plano.de Cargos e Salários.. 
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Règistré-se que o servidor investido em cargo de provimento permanente terá 

direito a perceber, pelo exercício do cargo de provimento temporário, gratificação 

equivalente a 30% (trinta por cento) do valor correspondente ao símbolo respectivo ou 

optar pelo valor integral do símbolo, que neste caso, será pago como vencimento básico 

enquanto durar a investidura ou ainda pela diferença entre este e a retribuição do seu cargo 

efetivo - aft< 78 da Lei 6677/94. 

A verba em comento tem incompatibilidade com determinadas verbas quando 

recebida em. concomitância. Por exemplo, o servidor quê recebe vantagem pessoal, 

decorrente de gratificação de adicional de função já incorporada, que. vier a exercer cargo 

comissionado, poderá optar pela percepção da referida vantagem incorporada, acrescida da 
«V 

diferença entre esta e a gratificação que passar a ser concedida a título de adicional de 

função,- bu pela.gratificação do adicional de função incidente sobre o valor integral do 

símbolo correspondente, ficando, nesta última tt^tese, suspenso o pagamento da parcela 

correspondente à vantagem pessoal Íncorporada;-enquanto perdurar a referida opção. 

O servidor beneficiado pela estabilidade econômica que vier a ocupar outro cargo de 

provimento temporário deverá optar, enquanto perdurar esta situação, entre a vantagem 'V" 
pessoal já adquirida e' o valor da gratificação pertinente ao exercício do novo cargo. 

4- ABONO DE PERMANENCIA: O servidor que tenha completado as exigências 

para aposentadoria voluntária (sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 

homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher) e que opte 

por permanecer em atividade fará jus ao abono de permanência equivalente ao valor da sua 

contribuíçãb-previdenciária. até completar as exigências para aposentadoria compulsória -

art.40, §19 da CF. 

A referida verba é para os servidores regidos pelo regime próprio, pois ao servidor 

ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou 

de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. _ -

5. ABONO PERMANENTE: Os servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, do 

Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária - IPRAJ e dos Juizados Especiais e Juizados 
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da Infância e Juventude da Comarca da Capital perceberão, a título de abono permanente, a 

importância mensal dé R$ 60,00 (sessenta reais) - art. 4 da Lei 7885/01. 

Todavia, em que pese a lei expressamente consignar quais os cargos que deveriam 

receber a verba, esta foi, indistintamente, concedida a todos os servidores sem que a sua 

concessão tenha sido vinculada a qualquer aspecto pessoal do servidor ou a qualquer 

especialidade do serviço. Logo, outra conclusão não há senão entender que o abono 

permanente é uma parcela destinada a retribuir pecuniariamente o exercício do cargo 

público. . 

Tal'situaçao não poderia ocorrer. 

Frise-se que a lei que criou a verba não a conceituou, logo deixou brecha para sua 

concessão sem nenhumxritério. O abono foi criado sem uma finalidade especifica. 

Ademais, ainda que a lei tenha se referido aos cargos que devem receber a verba o 
v 

Tribunal conòedeu a verba até para aqueles não amparados pelo texto legal. A exemplo dos 
j p 

servidores "EFETIVOS DA LEI 6677/94" - esse gru|3o de servidores não deveriam receber a 

parcela/mas recebem (exemplo: matriculo n$ 800.473-0). Apenas para mostrar a ausência de 

critério para a concessão da referida verba, foi encontrado servidor dos "EFETIVOS DA LEI 

6677/94" que não recebem a parcela (exemplo: matrícula 800.753-5). 

Assim, a conclusão que se chega é que não existem critérios objetivos para concessão 

da verba. 

6. ABONO PECUNIÁRIO: í a faculdade que tem o servidor de converter 1/3 de 

seu período de férias em remuneração, desde que requeira com antecedência mínima de 60 

dias - art. 95 da lei 6677/94. Vale mencionar que uma vez convertido este terço em abono, 

deverá ser descontado da gratificação de férias do servidor o período de abono. 

Observando o abono pecuniário nas folhas de pagamento dos servidores, conclui-se 

que este fòi implantado indiscriminadamente aos servidores independentemente de 

desconto no valor recebido a título de férias. Ou seja, quando ocorre a conversão o servidor 

deixa de gozar 1/3 do seu período de férias (em regra 10 dias) e, consequentemente 

receberia o pagamento de 20 dias de férias, acrescido do adicional de férias proporcional a 

esses 20 dias. 

Avenida Bastian, 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - CEP: 90Í30-020 

{51) 3037.5034 j www.macielauditores.com.br | contato@macielauditores.com.br 

http://www.macielauditores.com.br
mailto:contato@macielauditores.com.br


TCE/GEPRO 

PG. 159 

Auditoria. Consultoria, Perícía e Aàsessoría 

Por obvio, que os dias convertidos, em regra, 10 dias (1/3) são pagos sob a rubrica 

de "ABONO DE FÉRIAS". 

Mas, não é isso que ocorre, na medida em que o abono pecuniário se tornou mais 

uma vantagem concedida aos servidores no período de férias. Digo isso, pois mesmo 

convertendo 1/3 das férias em abono o servidor continua recebendo o valor das férias 

referente a 30 dias. Isso significa dizer que quando o servidor saí de férias recebe o 

pagamento referente a 40 dias {30 dias de férias +10 dias do abono). 

Provavelmente, em razão dessa incongruência è visando a redução de despesas na 

folha- de pagamento dos sèrvidores do Poder Judiciário do Estado da -Bahia, o abono 

pecuniário foi suspenso por meio do Decreto 152/2010. Contudo, em outubro de 2011 o 
«v 

Decreto Judiciário 658 repetindo a disposição da Lei 6677/94 dispõe que "ê facultado ao 

servidor converter ate -1/3 (úm terço) das férias em abonü pecuniário, desde que o requeira 
ft > 

com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência^. 

Èm: razão "do referido Decreto, em í M l i , os servidores passaram a receber 

novamente-p abono pecuniário- e, novamente ele foi implantado indiscriminadamente a 

todos "os.servidores independentemente de pedido e de desconto no valor recebido a título 

de férias. 

Cpm^isso conclui-se que o abono pecuniário não é. pago na hipótese disposta pela 

legislação, mas utilizada de forma a desviar a sua finalidade para ser utilizada como um 

complemento indevido da remuneração das férias. 

7v ADICIONAL DE HORAS EXTRAS: Retribuição devida ao servidor que ultrapasse 

a jornada normal de trabalho, respeitado o limité de duas horas diárias, podendo este limite 

ser elevado nas atividades que não comportem, interrupção. Somente será permitida a 

realização desserviço èíctrabrcjinário para atender situações excepcionais e .temporárias 

A hora èxtra será remunerada com acréscimo de. 50% (cinqüenta por cento) em 

relação à hora normal de trabalho, salvo em situações especiais definidas em regulamento - .. -

art. 90 da Lei,6677/94. 
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8. ADICIONAL NOTURNO; Pagamento devido ao servidor correspondente ao 

acréscimo de 50% dá hora normal por serviço prestado no período compreendido entre as 

22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte - art. 91 da Lei 6677/94. 

Acresça-se qüe quando da realização de serviço extraordinário eiri período noturno, 

o acréscimo de 50% incidirá sobre o valor da hora laborada. 

9. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO: Gratificação devida ao servidor que 
> 

conte maísde cinco anos de efetivo exercício no serviço público, calculada à razão de 1% do 

vencimento básico - art. 84 da Lei 6677/94. Para cálculo desse adicional, não serão 

computadas quaisquer parcelas pecuniárias, ainda que incorporadas ao vencimento para 

outros efeitos legais. Vale registrar que o servidor beneficiado pela estabilidade econômica 

terá o adicional dè tempo de serviço a qüe faça jus calculado sobre o valor do símbolo do a * 
cargo em que tenha se estabilizado, quando ft^r este superior ao vencimento do cargo 

permanente que ocupe. 

Oíadjcional será devido a partir do mês em que o servidor completar os 5 anos de 

exercício. . 

***Ánuênio + diferença 

10, AJUDÀ DE CUSTO: Indenização paga com vistas a" compensar despesas de 

instalação em nova sede do servidor removido de ofício ou relotado com mudança de 

domicílio, oü por deslocamento a serviço ou por motivo de estudo, no país ou exterior - art. 

64/67 da Lei 6677/94. 

11. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: Indenização devida ao servidor ativo, para 

compensâr-Ss despesas com refeições, na forma que vier a ser definida em regulamento -

art. 76 da Lei 6677/94. 

Os valores apurados na folha de pagamento foram: Jan/2009 - R$ 394,00; 

Março/2009 - R$ 404,00; Set/2009 - R$ 428,00; 0ut/2009 - R$ 435,00; 

No v/2009 - R$ 450,00; Nov/2010 - R$ 500,00; Nov/2011 - R$ 610,00; 

Nov/2012- 710,00. 
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12. AUXÍLIO FUNERAL: É o benefício assistencial que consiste no ressarcimento 

das despesas, devidamente comprovadas, realizadas pelo dependente ou por terceiro, que 

tenha custeado o funeral do servidor ativo ou inativo. O limite máximo do benefício 

corresponde a três vezes o menor vencimento pago pelo Estado. 

Esse auxílio encontra-se disposto no art. 16 da Lei n^ l í . 4 7 1 / 0 9 e no Decreto 

n2 10.970/08. 

13. AUXÍLIO MORADIA: Indenização devida ao servidor, quando deslocado por 

determinação da administração, em caráter temporário, no interesse do serviço publico., O 

auxílio-morádiá é devido a partir da data do exercício na nova sede,: em valor nunca inferior 

a 20% (vinte por cento) da remuneração do cargo permanente, até o prazo ̂ máximo de 2 

filho, inclusive,no caso de natimorto, no valor equivalente ao.do menor nível da escala de 

vencimentos do servidor público estadual - art. 136 da Lei 6677/94. 

15, AUXÍLIO TRANSPORTE: Consiste em indenização parcial das despesas 

realizadas pelo servidor público civil ativo, com condução, nos seus deslocamentos da 

residência para o trabalho e vice-versa, mediante utilização do sistema dé transporte 

coletivo de passageiros, urbano ou intermunicipai com características de urbano, operado 

em linhas regUlarès e com tarifas fixadas pela autoridade ou órgão oficia! competente, 

excluídos os serviçós.seletivos e os éspeciais - Art 72 dá Lei 6677/94 e Decreto h^ 6.192/97. 

O auxílio-transporte consiste em valor em espécie destinado a ressarcir o servidor da 

despesa que efetuar com transporte, no que èxcedér de 6% (seis por cento) do vencimento 

básico. Ò servidor não fará jus ao auxílio-transporte quando, por qualquer motivo, inclusive 

férias e licenças, se afastar do exercício. 
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Questão interessante observada nas folhas de pagamento é que o auxilio transporte 

é concedido sob a rubrica "estimativa com transporte" e o valor descontado é inferior ao 

percentual de 6% has folhas analisadas. Vejamos alguns exemplos: o servidor com matricula 

ne 801743-3 recebeu em novembro de 2013 o valor de R$235,20 a título de estimativa com 

transporte (V) e teve descontado o valor de R$139,95. Contudo, levando em conta a licitude 

do desconto no percentual de 6% sobre o vencimento básico, esse servidor com vencimento 

básico de R$3.332,06 deveria ter o desconto de R$199,92 (6% sobre R$3.332,06). 

Já o servidor de matrícula n? 903984-8, fazendo uma análise dos meses de setembro, 

outubro, novembro é dezembro de 2013 nota-se que ele teve desconto, respectivamente, de 

4,4%, 4%, 4,2% e 4,6%. v. ' ' •. • 
Dèssas informações conclui-se que o auxílio transporte está sendo descontado 

erroneamente, o que onera a folha dè pagamento do Tribunal. 
* 

16. ESTABILIDADE ECONÔMICA: É a retribuição pecuniária devida ao servidor que 

tiver exercido/ por '.iò (dez) anos, contínuos ou não, cargos em comissão e funções de 

confiança, consistente no direito de continuara perceber uma verba, no caso de exoneração 

ou dispensa, como vantagem pessoal. Essa verba está disciplinada no art. 39 da Constituição 

Estadual e no art. 92 da Lei 6677/94. 

Questão que merece destaque é saber como calcular a vantagem pessoal 

estabelecida nos refèridos artigos. Isso porque a Constituição Estadual dispõe que o valor da 

estabilidade e "òyalor do vencimento correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha 

exercido por mçis deMs anos contínuos''. 

Em outrò sentido o Estatuto do Servidor em seu art. 92 estabeíece.que o valor é "equivalente 

a 30% {trinta por cento) do valor do símbolo correspondente ao cargo de maior hierarquia que 

tenha exercido por mais de 2 (dois) anos ou a diferença entre o valor deste e o vencimento do 

cargo de provimento perm anente." 

Õ servidor dè matrícula ns 213277-0 recebeu, em fevereiro/2009, a título de 

estabilidade o valor de R$ 874,84 que eqüivale a 30% do símbolo (R$ 2.916,16) - incidência do 

Estatuto do Servidor. 

Avenida Bastiaa.366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C€P: 90130-020 

; (51^30375034 | www.fnacielauditores.com.br 
• • < j - ' í - i^ . , V ; - ' 

contato@macieiauditores.com.br 

http://www.fnacielauditores.com.br
mailto:contato@macieiauditores.com.br


TCE/GEPRO 

PG. 163 

Àr, Grupo 

T MACIEL 
Auditoria, Consultoria, Perícia e Assessorta 

Já o servidor de matrícula r»s 801743-3 recebeu, em março/2010 - data que adquiriu 

estabilidade, o valor de R$ 1.656,70 que eqüivale ao valor recebido a título de cargo em 

comissão - incidência da Constituição Estadual. 

Dos exemplos acima nota-se que existem duas normas para regular a mesma matéria 

e elas trazem.disciplína diferente para o mesmo fato gerador. 

Esse tipo de situação gera inúmeras incongruências e incertezas quanto ao valor da 

verba recebida. 

: Um ertemplõ dos problemas que essa verba traz é o servidor de matrícula n® 

500.701-1 que recebe a estabilidade no valor de R$ 2.783.11 sem ter completado 10 anos de 

exercício de função comissionada. Conforme o mapa de tempo de serviço o servidor 
..v 

trabalhou éiti cargo'comissionado pôr 8 anos é 91 dias. Em disposição contrária, o item 17 do 

mapa denominado /'ESTABILIDADE ECONÔMICA" demonstra a estabilidade em duas funções: 
-

CHEFE DÀ ASSESSORIÁ ADMINISTRATIVA e FUNÇÃ^ COMISSIONADA - FC1. Ressaltè-se que o 

mapa apenas demonstra o exercício de função co;missionada com o símbolo TJFC2 e TJFC3. 

Em resumo, não existem elementos, neste caso, que comprovem o preenchimento dos 

requisitos ensejadores da estabilidade econômica, muito embora haja o recebimento da 

verba. 

Assim, a análise da verba é feita através de tentativas - forma inadequada para 

apuração da incidência de determinada verba. 

O sistema,normativo, principalmente, quando se refere a remuneração deve ser o 

mais claro e objetivo possível. As formas de cálculo e incidência devem ser de fácil aplicação. 

Do contrario resulta o que se observa das folhas de pagamento desse Tribunal -

desorganização e diferenciação de forma de calculo entre os servidores, j 

17. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE EFICIÊNCIA: É a gratificação devida 

exclusivamente aos servidores efetivos que ingressaram no Poder Judiciário após 04 de 

junho de 2ÕÕ1 que não a percebam, nem a vantagem pessoal instituída pela Lei Estadual ns. 

7.816 /01 - Gratifitàçãó dé Estímulo à Eficiência. 

Com o advento da Lei 11.919/10 essa gratificação foi convertida em vantagem 

pessoal, pelo valor de R$369,38. 
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Os valores encontrados nas folhas de pagamento sé reajustaram na seguinte ordem: 

Ja n/2009 - R$ 369,38; Abril/2011 - R$ 391,21; Abril/2012 - R$ 416,64; 

Jun/2013 - R$ 424,97; Julho/2013 - R$ 440,97. 

18. GRÁTIFtCACÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INSALUBRES, PERIGOSAS E 

PENOSAS: Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicionai 

sobre o vencimento do cargo permanente. 

Sua disciplina está no Decreto 9967/06 que dispõe que OS ad ic iona is d e 

insalubridade e pericuiosidade serão concedidos corri base na Legislação Estadual e nas 

Normas' Regulamentadòras de nos 15 e 16, e seus respectivos anexos, expedidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego. • 

O citado Decreto dispõe que à percepçaorde adicional de insalubridade será com 

base nos seguintes percentuais: 20% (vinte porcento), grau mínimo; 30% (trinta por cento), 

grau médios 40% (quarenta por cento), no caso de grau máximo. Quanto o adicional de 

pericuiosidade, o adicional é de 30% (trinta por cento). 

Ambas as verbas tem como base de cálculo o vencimento básico atribuído âo cargo 

efetivo ocupado pelo beneficiário. 

Interessante' registrar que o próprio Decreto remete à utilização das Normas 

Regulamentadòras 15 e 16 do Ministério do Trabalho e Emprego e, na NR 15 item 15.2 está 

disciplinado que o adicionai de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo da região. 

19. UNIDADE REAL DE VALOR - URV: As diferenças decorrentes do erro na 

conversão da remuneração de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor URV, devidas aos 

sérvidores"dó Poder Judiciário, foram apuradas, mês a mês, acrescidas de juros de mora de 

0,5% ao "mês e correção monetária, de de abril de 1994 a 31 de dezembro de 2006, e o 

montante correspondente a cada servidor será dividido em até 48 parcelas; a partir de 

janeiro de 2007 até dezembro de 2010, observandó-sé a prescrição qüinqüenal para 

pagamento das parcelas vencidas, tendo como base a data da propositura da ação - art. 6 da 

Lei 10.400/06. 
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A própria lei dispõe que a referida parcela tem natureza indenizatóría. 

20. REPOSIÇÃO ART.39: Essa verba foi encontrada nas folhar de pagamento de 

alguns servidores e, em razão do desconhecimento do seu significado, bem assim da 

genérica;referência ao art.39 da CF/88 foi solicitado ao Tribunal a fundamentação legal da 

referida parcela. 

^ m resposta, foi dito que a parcela foi oriunda das horas extras percebidas em data 

anterior a vigência da lei 6677/94, transformadas em "reposição Art. 39", conforme 

Processo. Administrativo 20275/09. 

- 0 proc'ess~d administrativo referenciado não foi encontrado em pesquisa no sistema 

e na1nternet.'Logo,-nãò se sabe o teor da decisão. 

O que se nota da análise das folhas de pagamento é que com o Decreto 152/2010 * c> ^ 
J» 

houve a suspensão da prestação de horas extraordinárias e após tal decisão o valor recebido 

pelos servidores a esse título (Hora Extra) cóntíjitjou á ser percebido, contudo com outra 

denominação! Reposição art.39. * 

Em verdade, essa nova denominação foi uma forma de mascarar a verba suspensa 

para que os servidores continuassem a recebê-ta. Tal situação não poderia ocorrer, pois 

assim o Tribunal alterou a natureza da verba. Explico. 

A natureza do "adicionar', seja quai éspecie for, tem por objetivo remunerar uma 

determinada condição mais gravosa. enquanto perdurar a condição. Por esse motivo, 

cessando a situação deve cessar o adicional. 

.Mas nò caso especifico desse Tribunal, houve uma alteração de nomenclatura 

apenas para fazer parecer que o Decreto estava gerando, efeitos. E, como se não bastasse, o 

valor recebido a títülode adicional de hora extra foi definitivamente incorporado {Reposição 

art.39 CF). Solução que onera a folha de pagamento. 

Utilizando a legislação trabalhista, existe uma Súmula do TST n® 291.que disciplina a 

hora extra recebida:ao longo de anos pelo empregado - situação que poderia ser observada 

nesse órgão - quando cessada a condição gravosá: No casò dó TST eles. entenderam por 

justo uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração para cada ano de hora extra 
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prestada, sfenri incorporação definitiva. Solução parecida com essa é a que deveria ter 

tomado o Tribunal. 

Mas, a escolha pela incorporação da verba não parece ser a mais acertada levando 

em conta a onerosidade dessa concessão, sem qualquer obrigatoriedade lèjgai. 

21. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE: Essa verba foi encontrada 

através da analise nas folhas de pagamento de alguns servidores. Em resposta a solicitação 

acerca da fundamentação da parcela foi informado que á Instrução Normativa RFB N9 

1.127/11 era norma que disciplinava a referida parcela. Contudo, da leitura da Instrução 

Normativa nóta-sé: que: nela está disciplinada a apuração do Imposto sobre a Renda da 

Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente. 

Nareférida IN não dispõe sobre o fundamento dos rendimentos nem sobre o que se 

trata a referida verba. * M 
Fris&se que muito embora se presuma^üe rendimentos acumulados são aqueles 

decorrentes do trabalho ou de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva 

remunerada,' por motivo de decisão judicial ou até mesmo em razão de alteração de 

remuneração referente a anos anteriores ao do recebimento, o Tribunal deveria de forma 

clara descrever quais as hipóteses que essa verba abarca. 

O que não ocorreu. 

Ademais, a referida parcela aparece nos contracheques, principalmente dos 

magistrados, de forma variada (valores.diferénciados:dentre os magistrados), como também 

com valor igual, a exemplo, do valor de R$7.006,04 que aparece nas folhas de pagamento 

dos juizes nos meses de junho e julho de 2011. 

Logo, a variedade de aplicação da referida verba impossibilita a conclusão a 

respeito de sua real função e, consequentemente abre espaço para o descontrole da sua 

utilização, bem assim o desconhecimento do título quê está sendo pago: 

22. REDUTOR DE PCS E FÉRIAS: O recjutor de PCS é um desconto presente 

durante todos os meses do ano de 2009 nas folhas de pagamento dos servidores. Além 
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dessa incidência, quando do recebimento das férias ele incide de igual forma sobre este 

valor com a denominação: Redutor férias. 

Em janeiro de 2010 o referido redutor foi suprimido. 

De acordo com informações prestadas pelo Tribunal sobre origem do redutor, este 

surgiu junto ao Plano de Cargos e Salário da Lei 11.170/08. Essa foi a única informação 

prestada, não houve maiores explicações, 

Da leitura da referida lei não se consegue entender o surgimento do redutor, 

todavia parece que sua razão de ser tem a ver com os reajustes progressivos estabelecido no 

plano. 

Erri jesumo, não se sabe ao certo a função do redutor riem como se chegou ao seu 

valor. Ademais, por mais que o Tribunal tenha informado que a previsão legal no redutor 

esteja na lei 11.170/08, esta não traz qualquer menção a essa rubrica. 
> * 

23. v SALÁRIO REFERÉNC1A: O salário^fèrêncía é mais uma verba que não foi \ 

encontrado o fundamento legahdo seu pagamento. Nesse caso, foi solicitado o amparo legal 

da sua concessão. 

Em resposta ao questionamento o Tribunal informou que taLverba se referia a 

gratificação pagaV Oficiais dé Justiça, Avaliadores e Comissários de Vigilância, a título de 
• -

reembolso dè transporte. Contudo, tal verba foi extinta através da tei 6.411/92. O Tribunal 

também fez alusão a um processo administrativo n5 38232/2011 que se refere a essa verba. 

Esse processo;administrativo nãó foi encontrado. A.única referência encontrada no que diz 

respeito àò processo fòi: 

"38232/2011 - Controladoria do Judiciário 

Ante o exposto, acolho a manifestação dà Consultoria Jurídica da 

Presidência e da Corregedoría Geral da Justiça, cujos Órgãos 

sustentam a incompatibilidade da verbà denominada salário- ' 

referência com o sistema jurídico vigente nó âmbito deste Poder, e 

determino à Diretoria de Recursos Humanos que adote as 
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providências visando a excluir a nóminada verba da remuneração dos 

servidores porventura beneficiados/' 

Essas foram às únicas informações sobre essa verba. 

Nesse caso, em razão da completa ausência de norma resta impossível a analise 

jurídica de observância de conformidade da sua concessão. 

24. PARCELA AUTÔNOMA PE EQUIVALÊNCIA: Essa verba nasceu a partir da 

edição do ato da Mesa da Câmara dos Deputados n° 76 em 1993 o quai entendeu por devido 

o pagamento da verba de auxílio-moradia aos Magistrados. Nesse contexto, foi autorizado o 
t»v 

pagamento das diferenças do auxilio moradia desde a edição ao referido ato até o inicio do 

efetivo pagamento. 
* 

25. COMPLEMENTAR NÃO TRIBUTADA: Outra verba enquadrada no rol de 

rubricas sem fundamentação legal aparente. A única informação prestada pelo Tribunal no 

que dizTrespeito a essa verba foi no sentido de sua natureza indenizatóría. 

Da análise dos contracheques nota-se que a referida parcela é utilizada como uma 
* . - . _ 

denominação neutra. Ou seja, quando o servidor for beneficiario.de alguma verba que não vá 
• % 

incidir qualquer tipo de tributação ela é intitulada de "Complementar não Tributada". 

Um exemplo: disso é a verba paga a título do erro de conversão da remuneração de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor URV. Essa verba foi paga aos servidores sob essa 

rubrica.. 

Disso conclui-se que essa verba é utilizada para diversos tipos dé pagamento ao 

servidor quando^a parcela for indenizatória e não incidir tributação. 

26. DEVOLUÇÃO NÃO TRIBUTADA: Essa verba foi encontrada nos contracheques 

dos magistrados, especificamente os juizes, nos meses de junho e julho de 2011 no valor de " 

R$363,07. Não foi encontrada a motivação para o pagamento dessa verba. 

TCE/GEPRO 

PG. 168 

Avenida Bastian. 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C€P; 90BQ-020 

(51) 3 0 3 7 . 5 0 3 4 j www.rnacielauditores.com.br | contato@macielaúditores.com.br " 
. • 4- ' < ' i ' 

http://www.rnacielauditores.com.br


TCE/GEPRO 

PG. 169 

Grupo TMÀciei: 
Auditoria. Consultoria. Perícia e Assessoria 

27, CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET: Essa verba surgiu através da Lei 

ne 6.932/96 que dispôs que: 

"Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET somente 
poderá ser concedida no limite máximo de 125% ( cento e vinte e 
cinco por cento) e na forma que for fixada em regulamento, com 
vistas a: 
I - compensar o trabalho extraordinário, não eventual, prestado antes 
ou depois do horário normal; 
II - remunerar o exercício de atribuições que exijam habilitação 

• . espècífica ou demorados estudos e criteriosos trabalhos técnicos; 
III - fixar o serv/dorem determinadas regiões." 

Essa foi-a primeira norma a tratar da CET. Após, como dito hò texto da lei, foi editado 

o Decreto 5.601/96 para regulamentá-la. Além das informações já trazidas pelo Lei 6.932/96 o 

Decreto estabeleceu que a gratificação de CET será calculada sobre o vencimento básico do 

cargo de provimento efetivo ocupado pelo beneficiário e hão servirá de base para cálculo de 

quaisquer outras vantagens, salvo as relativas ajfremuneração de férias e abono pecuniário e 

gratificação natalina. 

No ano de 2010 a Lei 11.919 dispôs sobre a criação da gratificação por Condições 

Especiaiá^dè Trabalho - CET, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, bem assim > 
sobre a extinção do adicionaldefunção. Muito embora já tenha léi anterior dispondo sobre a 

mesma verba a nova léi reduz as hipóteses para concessão: 

"Art. 1, § íe - A gratificação de que trata este artigo será concedida 
até o limite máximo de 125%: (cento'e vinte e cinco por cento), 
incidente sobre o vencimento básico ou sobre o valor que a este titulo 
for percebido pelo servidor, com vistas a: 
/ - compensar a extensão não eventual da jornada de trabalho; ou 
II - remunerar o exercício de atribuições que exijam habilitação 
específica e de atividades desempenhados pelo ièrvidor• quando no 
exercício de cargo de direção, chefia ou assessoramento/' 

Ou seja, da leitura das normas acima transcritas conclui-se que para o servidor 

receber a gratificação CET é necessário se enquadrar em alguma das hipóteses legais - mas 

não é isso que ocorre. 
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Antes de adentramos especificamente sobre o fato gerador da CET faz-se necessário 

uma digrèssão histórica sobre a referida vantagem. 

Nesse Tribunal existiu uma Verba denominada "Ádicional de Função". Contudo, a 

referida vantagem foi extinta em 2010 após o CNJ se mostrar contrário ao pagamento do 

respectivo adicional - os detalhes sobre essa verba serão feitos nó tópico correspondente. Por 

tal rá2ão, o Tribunal resolveu extinguir o "Adicional de Função" - e foi o que ocorreu através 

da lei 11.919/10. Todavia, na mesma lei de extinção do adicional foi criada a CET para os 

servidores do Póder Judiciário, 

Isso significa; dizer que após a edição da lei, financeiramente falando, o Tribunal se 

dividiu em duas situações; 
v l . Servidores que incorporaram o Ádicional de Função e continuaram a receber 

•sob outra denominação. 

• 2. Servidores que não tinha preenchido os requisitos para incorporar o Adicional 

de Função e passaram a receber a gratificação por CET. 

Em resumo, o Adicional de Função acabou de direito, mas não de fato. Isso porque a 

CET velo para. preencher a lacuna que aqueíe adicional deixou na folha de pagamento dos 

servidores que não puderam incorporá-lo. 

Diferente,do que ocorre na prática a lei que instituiu a CET traz critérios objetivos de 

concessão, ou. melhor, hipóteses específicas que podem gerar o seu recebimento. Mas, não é 

o que,ocorre. 

Apenas a título exemplificativo, o servidor de matrícula na 807057-1 tinha 

incorporado, incorretamente, duas modalidades de Adicional de Função (Vantagem Pessoal 

AFI e Vantagem Pessoal AFI Símbolo) que somadas davam R$ 4,145,11 em outubro de 2010. 

Em setembrò de 2010 houve uma troca na folha de pagamento è o servidor deixou de receber 

os adicionais incorporados para receber a CET - sem qualquer alteração funcional. O 

interessante é- que o valor da CET era de R$5.952,25, ou seja, superior aos adicionais .. -

recebidos. 
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Logo, nota-sè facilmente que não existe a observância de qualquer critério objetivo 

para a concessão da vantagem - problema habitual observado nas folhas de pagamento 

analisadas, mas uma simples opção pela, verba com maior valor pelo servidor. 

A título de amostragem segue, exemplo da alteração da vantagem sem qualquer 

alteração funciona, apenas, em razão do vaior: 

MATRÍCULA ADICIONAL DE FUNÇÃO 

INCORPORADO 

CET 

206.33*4 R$2.720,44 (10/2010) R$5.952,25 (11/2010) 

206.501-0 R$ 4.888,09 (10/2010) R$ 5.952,25 (11/2010) 

-901:962^6 R$ 1.409,26 (10/2010) R$.3.638,70 (11/2010) 

903.430-7 R$ 1.327,05 (10/2010) R$ 5.952,25 (11/2ÒÍ0) 
A „ 

. 216-823-5 R$ 3.997,41 (10/5010) . R$ 5.952,25 (11/2010) 

D 
vDiante desses números-percebe-se que se o objetivo da extinção do Adicional de 

Função foi désonerar a folha de pagamento o efeito foi justamente o contrário, pois os que já 

recebiam o "referido adicional continuaram a receber, os que não recebiam o adicional 

passaram a receber- CET e, aqueles que recebiam o adicional em valor inferior ao da 

gratificação de CET passaram a optar por recebê-la. 

Não sé pode olvidar que à lèi expressamente delimita as situações em que o servidor 

pode, receber a .CET e isso é um fator que deve ser apurada para autoriza a sua concessão. 

Mas; dá analise das folhas de pagamento nota-se que não é isso que ocorre, visto que a verba 

é indiscriminadamente concedida, sem observância das hipóteses legais de cabimento. 

ÍRepita^se a lèi traz um rol taxativo de hipóteses. 

Pois.bem. Ultrapassada essa questão vamos passar ao ponto que se refere a forma 

de cálculo da referida vantagem. De acordo com a lei 11.919/10 a gratificação de CET será 

concedida até o limite máximo de 125% (cento e vinte e cinco por cento), incidente sobre o - " 

vencimento básico ou sobre o valor que a este título for percebido pelo servidor e para os 

ocupantes de cargo ou função comissionada será concedida nos seguintes percentuais: 

I -125% (cento e vinte e cinco por cento), para os ocupantes dos símbolos TJFC1 e TJFC2; 
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I! -100% (cem por cento), para os ocupantes dos símbolos TJFC3 e TJFC4; 

III - 75% (setenta e ciricò por cento), para os ocupantes dos símbolos TJFC5 eTJFC6. 

E aos ocupantes de cargo efetivo no percentual de: 

I -100% (cem por cento), para os ocupantes da carreira de Analista Judiciário; 

II - 75% (setenta e cinco por cento), para os ocupantes da carreira de Técnico Judiciário. 

Isso quer dizer que para aqueles que não exercem função comissionada receberão 

100%^ (a ria lista) e 75% (técnico) sobre o vencimento básico.. Pára quem. exerce apenas cargos 

temporários às alíquotas de 125%, 100% e 75% sobre o símbolo. E, por fim, aqueles ocupantes 

de cargo permanente que exerçam função comissionada as alíquotas de 125%, 100% e 75% 

sobre o vencimento básico. 

•Analisando as folhas de pagamento nota-se que existem servidores que recebem 

gratificação dé CET calculada de forma incorreta. * 

Por éxemplo, o servidor de matrícula hS'903.430-7 em novembro de 2010, época em 

qüe passoü a receberá CET, recebia Como vencimento básico R$2.709,61. Isso quer dizer que 

se esse servidor.recebesse o limite máximo de 125%, receberia a.título dé CET o valor de 

R$3.387.0Í. Contudo ele recebe CET no valor de R$5.952.25 - 175% a mais do que deveria 

receber. 

Vamos ahalisar como esse valor foi encontrado. 

Somando o vencimento básico de R$2.709,61 com o valor recebido a título de cargo 

em comissão, d.e R$2,052,61 chega-se a soma de R$4.761.80. Daí, acrescentando 125% sobre 

os R$4.761.80 (Vencimento Básico + Cargo em Comissão) chega-se ao valor presente na folha 

de pagamento: R$5.952.25. 

Ou seja, os cálculos estão sendo feitos ievando-se em conta o valor do cargo em 

comissão - o que não é permitido. A lei é clara no sentido de estabelecer o limite de 125% 

sobre o vencimento básico. 

Esse erro se repete nas folhas de pagamento daqueles que exercem cargo em 

comissão. 

Um. ponto que não pode deixar de ser dito se refere à natureza da verba' aqui 

discutida.- Esse foi o maior problema vislumbrado nas folhas de pagamento analisadas. 
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Percebe-se que algumas verbas foram criadas sem um propósito especifico ou pelo menos é 

assim que estão seridò utilizadas. Verbas são criadas, após incorporadas e após novas verbas 

surgem para remunerar o mesmo fato gerador. Assim, servidores incorporam uma verba é 

depois passam a receber outra, com a mesma finalidade. Ou seja, recebe duas vezes pelo 

mesmomotivo. 

Mas no casó^especifico da CET, sabe-se que existem hipóteses legais de cabimento, 

mas que nãtí parece que estão sendo observadas quando da concessão. Nas folhais de 

pagamentodessé Tribuna! é quase que nao identificável - em razão do ínfimo número - os 

servidores que não recebam CET ou Adicional dé Função. 

Essas,verbas éstão sendo utilizadas para remunerar o trabalho habitual do servidor -

o que não é correto. 

Ademais, ümã situação que merece .atenção é o fato de se conceder CET aqueles que 

exercem cargo em comissão. !sso porque os servidores que exercem cargo em comissão são 

retribuídos pecuniariamente pelo seu exercício. Oji seja, o valor pago visa remunerar as novas 
Ar* . 

atribuições prèstadàls. Contudo, indiscriminadamente, esses mesmos servidores recebem CET 

que, nesse caso, nãò serve para remunerar as, horas extraordinárias, pois a retribuição do 

cargo em comissão também tem esse objetivo. Logo, qual o objetivo de pagar CET para os que 

receb.em retribuição pecuniária para o exercício de cargo em comissão? A única hipótese para 

pagamento Simultâneo das verbas é o caso do servidor de cargo permanente que exerça 

cargo em comissão e demonstre habilitação específica, além "daquelas já remuneradas pelo 

cargo emcomissão. 

pensar diferente seria remunerar o servidor duas vezes (cargo em comissão + CET) 

pela execução dás mesmas atribuições. 

Isso^significa que para aqueles que são ocupantes de cargos permanentes é exercem 

função comissionada deve haver uma analise criteriosa para o deferimento da CET. Deve ser 

observada a incidência de cada servidor nas hipóteses de cabimento da verba. 

isso já é observado quando se trata do recebimento de gratificação de função, nesse .. ' 

caso a CET não pode ser recebida acumuladamente com a gratificação. 

Por fim, apènas, para demonstrar "confusão" quanto ao pagamento dessa parcela, 

observou quê a CET aparece com variações. Ela aparece sob a rubrica "CET (L)" - exemplo 
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matrícula n® 902.845-5, e "CET1" - exemplo: matriculo ns 901.962-6, sem qualquer 

diferenciação em razão da nomenclatura e sem qualquer informativo que identifique essa 

diferença.jDu seja, apenas o Tribunal sabe do que se trata essa variação. 

Da análise das folhas dé pagamento nota-se, principalmente, uma desatenção sobre 

a legislação vigente e o caso concreto. 

281 ESTABILIDADE FUNCIONAL 

A estabilidade funcional pode ser definida como um atributo do cargo público que 

assegura á continuidade da prestação dos serviços prestados pelo seu ocupante, que são de 
«i 

caráterper/nanente. Em outras palavras, trata-se do estabelecimento dé um vínculo imutável 

entre o servidor público e o respectivo ente estatal, visando a concessão da segurança jurídica 

Tal estabilidade foi Inicialmente amparada pelo artigo 19 do Ato dás Disposições 

Art. 19 . .0S sèrvidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federai e dos 

Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em 

éxèrcício na data da promulgação da Constituição," há pelo menos cinco anos 

contiriuadosy fe que não'-tenham sido admitidos ha forma regulada no artigo 37, da 

ConstituÍção,,são considerados estáveis no.serviço público. 

•Por meio da análise deste dispositivo, entende-se que a partir da promulgação da Lei 

Maior, o requisito temporal dé exercício ininterrupto dé pelo menos cinco anos de serviço em 

cargo público sem a realização de concurso público tornam os servidores agraciados com esta 

prerrogativa. 

Esta norma assim dispõe com o fito de estabelecer maior segurança jurídica'aos 

servidores que já se encontravam à disposição da Administração no exercício de suas funções 
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ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 1988. Como prova disso, e a fim de 

ratificar este entendimento, a própria Carta Magna passou á prever (por meio da Emenda 

Constitucional ns. 19/98) a forma dê.ingresso no serviço público em séu artigo 37:. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

segúihte: 

I - U -

II - a investidura em cargo ou emprego publico depende de aprovação prévia em 

v> concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

cõrfípíèxidade do cargo ou emprego, ha forma prevista èm lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração j J P 

Ato=cO;ntínuo; o artigo 41 da Constituição Federai assegura a forma de aquisição da 

estabilidade PJÊIÒS servidores que ingressam na Administração por meío de concurso público: 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para 

cargo.de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

impende diferenciar a estabilidade funcional da efetividade, eis que o artigo 19 do 

ADCT conferiu a estabilidade, mas não a efetlvidadé, pois por meio deste dispositivo os 

servidores admitidos sem concurso público na Administração foram amparados. Devido a isso, 

entende-se pêlà impossibilidade de estender aos excepcionalmente estáveis direitos e 

vantagens Instituídos em' benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo. 

O STF possui entendimento pacificado neste sentido, senão vejamos: 
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*Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. 

Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde ó instante da nomeação; 

a estàbilidade é aderênciaA é Integração no serviço público, depois de preenchidas 

determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo. 

Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição 

..„_ estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no 

a ri.-41; é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo 

constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida 

ao funcionànò público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de 

concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional 

confetjdò àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos 
"v 

antes^da promulgação da Constituição. Preenchidas ascondições insertas nó preceito 
- a » 

transitório, ó servidor é estável, mas não é efetivo, e possuí somente o direito de 

permanência nó serviço público no em Que fora admitido, todavia sem 

incorpomção. na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a 

desfrutar de benefícios\rgue sejam privativos de seus integrantes. O servidor que - S 

preenchera as condições, exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88, é estável no cargo para 

o qual fora contratado pela Administração Pública, mas hão é efetivo. Não é titular 

do cargo. que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade 

esfféçial no- sérvíço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular 

disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não 

ser que se .submeta a concurso público,, quando, aprovàdo e nomeado, fará jus à 

contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, 

còmóiitúio/^RE 167.635, Rei. Min. Maurício Corrêa, Dl 07/02/97)" 

Como visto", a efetividade é atributo do cargo designado ao funcionário desde o 

instante de sua nomeação. Já a estabilidade é a aderência, a intégração no serviço público, 

que somente pode ser adquirida com o preenchimento de determinadas condições fixadas 

em lei, cumulados ao transcurso de tempo. 
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Nesse sentido, trata-se de entendimento majoritário da Suprema Corte a proibição 

dê transposjçãò, dos Servidores estabilizados para cargos e/ou carreiras inerentes àqueles 

admitidos na Administração mediante aprovação em concurso público. 

Em contrapartida, essa modalidade excepciona! de. estabilidade (amparada pelo 

artigo 19 da . ADCT) concede aos seus béneficiários apenas ;o direito de permanência nas 

funções qué se encontravam antes da promulgação da Constituição, sem o direito a alteração 

da natureza jurídica do vínculo empregatício e ao acesso à função diversa daquela 

desempenhada até o advento da promulgação dá Lei Maior. 

S * ' •>v 

No^què tange aos beneficiados com esta estabilidade excepcional, encontramos o rol 

de empregados, da.Administração Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, bem como das autarquias e fundaçÕes*p.ublicas. 

A-Càftâ Magna exige que o servidor esteja vinculado a qualquer das pessoas jurídicas 

de direito público acima relacionadas, obtendo vínculo por período igual ou superior a 05 

(cinco) anos.ao tempo da promulgação da Constituição para que seja concedida a estabilidade 

funcional. Neste interregno, a prestação dos serviços deve ser contínua para que seja devida a 

concessã Qid a ̂ fervesse., 

Com base nas análises realizadas na folha de pagamento dos servidores ativos, foram 

identificadas irregularidades quanto à forma de implantação desta estabilidade funcionai, eis 

que foi constatada á permanência indevida de vários, servidores que não cumpriram as 

exigências expressamente previstas ha lei. E a Norma Maior é taxativa quanto à observância 

destes quesitos - caso não sejam ressaltados em sua totalidade, não haverá possibilidade de 

concessão, da referida vantagem. 

O artigo 33 da Emenda Constitucional ne 19/98 ressalta a idéia de concessão da 

estabilidade funcional somente aos servidores que ingressaram na Administração antes da 

data de 05 (cinco) dé outubro de 1983: 
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Art. 33, Consideram-se servidores não estáveis, para os, fins do artigo 169, paragrafo 

3^, II, da Constituição Federai aqueles admitidos na administração direta, autárquica 

e fundacional sem concurso público de provas ou de provas e títulos após o dia 5 de 

outubro de 1983. 

Désse modo, conclui-se que os servidores que ingressaram após a data 

supramehciònàda são considerados legalmente como não estáveis e por não serem 

detentores desse direito perante a Administração e a.Carta Maior de 1988. 

Tal Situação se verifica na prática com relação aos servidores que ingressaram neste 

Tribunal ãpós^o dia 05 de outubro de 1983 como celetistas e assim permaneceram, adquirindo 
O , 

indevidamente a estabilidade funcional por meíô^de disposição constitucional prevista na 
w 

Carta Estadual (que por sua ve2 não ampara o interregnó previsto na Constituição Federal). 
.d»»-' 

Servidores^-gué^se encontram nesta situação encontram-se na listagem de clientes [C], 

também denominados 'como "Efetivos dá Lei 6677" e os antigos empregados do IPRAJ -

Instituto Ribeiro de Administração Judiciária. 

O lpR$J (Instituto Pedro Ribeiro de Administração. Judiciária) foi criado em 1984, 

através dà Léi Ordinária ne, 4.384, com o objetivo "planejar, coordenar, dirigir, executar e 

controlar as atividades de apoio administrativo em' matéria financeira, de pessoal, de 

suprimento, de desenvolvimento de recursos humanos e organizacionais, assistência e 

previdência social", a serem definidas posteriormente em regimento, conforme o artigo 2S da 

lei ora mencionada. Séndò assim, tal órgão da Administração judiciária foi criado sob a forma 

de autarquia, vinculada ao Tribunal de Justiça da Bahia> com'personalidade" de direito publico, 

autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio. Ficou estabelecido, ainda, que 

para o ingresso no quadro de pessoal do IPRAJ, haveria a necessidade de concurso público de - " 

provas, sendo que os aprovados estariam submetidos ao regime celetista. Sendo assim, a 

criação do IPRAJ rèfletia a necessidade do Tribunal de Justiça da Bahia em tèr^sua 

independência do Poder Executivo, uma vez que era esse quem o administrava. 
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A leí" de criação do Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária - IPRAJ 

estabeleceu expressamente que os servidores que integrassem ò seu quadro de empregados 

haveriam de se submeter a concurso público de provas, com posterior assinatura de contrato 

de trabalhò .{contrato individuaI de prestação de serviços), caracterízando-se, deste modo, o 

regime celetista. Nó entanto, restou nítido que a inyestidura se produzia por meio de 

processo simplificado, através da análise de currículos e da realização de entrevistas técnicas, 

conforme pode se perceber através do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

01/2009. SendÒ assim, fica evidenciado o flagrante desçumprimènto do que fora estabelecido 

na própria 'Lei de criação da Autarquia, más precisamente em seu artigo 79, parágrafo 

primeiro, onde se estabelece que: "A admissão de pessoal no quadro do IPRAJ será precedida 

de concurso público de provas". 
0 * 

« 

Còmip advento da Constituição de 1988/í^tou estabelecido êm seu artigo 37, inciso 

II, qúè a invéstidura em cargo ou emprego publico imprescínde da aprovação prévia em 

concurso publico de provas, ou dé provas e títulos. Dessa forma, conclui-se que aqueles que 

ingressaram no quadro de funcionários do IPRAJ a partir de 03 (três) de outubro de 1983 sem 

concurso publico deveriam ter o seu contrato rescindido, iá que não atingiram o prazo de 05 

(cinco) anos éstabelecido no artigo 19 dó Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o Principio da Legalidade deve ser respeitado, 

uma vez que^éssfe princípio determina que a Administração Pública, em qualquer atividade, 

esteja estritamente vinculada à lèi - eis o que a doutrina denomina como Legalidade Estrita, 

ou Princípio da Legalidade Strictu Sensu. Desta forma, a Administração somente pode atuar 

mediante'previsão legal. Já no âmbito particular, é permitido ao Administrado fazer de tudo, 

exceto o que,a [ei proíbe - eis o que se denomina Legalidade Lato Sensu. Desta forma, conclui-

se que os: Servidores celetistas que ingressaram no serviço público após a data - ~ 

supramencionada sem a realização de concurso público encontram-se em situação de 

irregularidade. 
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Além da violação à Lei n?. 4.384/84 e à Constituição Federal de 1988; no ano de 1994 

foi implantado um novo Estatuto, alegando que os servidores de qualquer dos Poderes, suas 

autarquias e fundações, estariam amparados por essa nova norma. Sendo assim, aqueles 

celetistas do IPRAJ que permaneceram exercendo função, mesmo que de forma ilegal, foram 

"amparados" pejo estatuto, adquirindo status de servidor estatutário. A título de 

exemplificação, é importante mencionar o artigo 92 da Lei n^. 6.932 de 1996: 

Àrt;S,2- O-servidor ocupante de emprego deprovimentó permanente, que, em 26 de 
V 

setembro de 1994, contava com, no mínimo, 70 (setenta) anos de idade e não 

detinha a situação de aposentado por qualquer instituição previdenciária federal, 

. estadual ou municipal, será declarado integrado, naquela data, no regime jurídico 

úhico/instituído, pela Lei n5 6.677, da mesma data, com direito à aposentadoria ví » 
prevista para a hipótese na Constituição Federal. 

M & 
O artigo de lei ora mencionado vem expressamente confirmar a idéia de que com o 

advento déstè^Estátutò, os servidores que não prestaram concurso público, e que por isso não 

se enquadranr) ao estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, são considerados 

estatutários. Ocorre que, tal estatuto impõe mudanças âò regime jurídico dos servidores, 

descumprindo o que estabelece a Carta Magna. O artigo 263, caput e parágrafo primeiro 

assimdíspõèm: 

Art. 263. Ficam submetidos ao regime jurídico desta Léi, os atuais servidores dos 

Poderes do Estado, dás suas autarquias e fundações, regidos pelâ Léi ne 2.323, de 11 

de ,abrjt.de 1966, bem como os regidos pelo Decreto-lei ns 5,452, de l s de maio de 

1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), exceto os servidores contratados por prazo 

determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento dos 

respectivos prazos. 

§ l e - Os servidores contratados anteriormente à promulgação da Constituição 

Féderàl. oué não tenham sido admitidos na forma regulada em seu artigo 37.. são 

considerados estáveis no serviço público, excetuados os ocupantes de cargos, 
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fúriçoés e empregos de confiança ou em comissão, declarados, em lei, de livre 

exoneração. (grífos nossos). 

Desta forma, além de incluir os servidores do IPRAJ no rol dos estatutários, o próprio 

estatuto dispõe de forma contrária ao previsto no artigo 19 do Ato de Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) ao informar que os servidores que não foram admitidos 

. por meio de concurso, público, como determina o artigo 37 da Constituição Federal, serão 

considerados estáveis. No entanto o dispositivo já mencionado dispõe claramente em sentido 

contráfio,^aó:^prever que a estabilidade dos servidores que porventura não estejam em 

conformidade-corrido artigo 37 da Carta Magna de 1988, se dará em 05 (cinco) anos 

continuados. 

í> „ 

Percebe-se mais uma vez o descumprimêjrto do estabelecido em lei, uma vez que 

para garantira; estabilidade o servidor que tenha siao admitido sem prestar concurso público 

(que seria ò càsò dos servidores que compunham o IPRAJ) deveria exercer a função pública 

pelo períbdo de 05 (cinco) anos continuados, sendo estes anteriores à promulgação da 

Constituição. Sendo assim concluímos qüe tal determinação não fora seguida, uma vez que a 

Lei criadora dçhPRAJ.é datada dé 1984, perfazendo somente o total de 04 (quatro) anos. 

Desta forma, não há falar em estabilidade para os servidores do IPFÍAJ, de modo que 

ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Poder Público deveria proceder 

à rescisão dos respectivos contratos, tendo assim por extinto o vínculo irregular com a 

Administração Pública. 

Para ingresso no serviço público como estatutário, o Administrado deve se submeter 

à realizáçãõ!iJè"concurso público. Tal afirmação pode ser ratificada com a ementa da ADI 980 

de 2008, onde o Súpremo Tribunal Federal deixou claro :que para adquirir a posição de - " 

servidor estatutário, é imprescindível a realização dos exames supracitados, como pode ser 

constatadó abaixo: 
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E M E N T A : AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ATO DAS DISPOSIÇÕES 

TRANSITÓRIAS {LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAI) - ARTS. 46 E 53 - NATUREZA 

JURÍDICA DA LE! ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL - EMPREGADOS DO COMPLEXO 

ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL - OPÇÃO PELO REGIME ESTATUTARIO -

APROVEITAMENTO DE PROFESSORES ORIGINÁRIOS DE OUTRAS PESSOAS ESTATAIS 

NA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - NORMAS QUE PARECEM 

OFENDER O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II) -

POSSÍVEL VULNERAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA REFERENTE A INICIATIVA, PELO 

GOVERNADOR, DAS LEIS SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS -

LIMINAR DEFERIDA. - A Lei Orgânica do Distrito Federal constitui instrumento 
• - ' - V 

normativo primário destinado a regular, de modo subordinante - é com inegável 

primazia sobre o ordenamento positivo distrital - a vida jurídico-administrativa e 

pólítico-instituciònal dessa entidade integrante da Federação brasileira. Esse ato J& ' " 
representa, dentro do sistema dê direitofpositivo, o momento inaugural e furidante 

» •: 

dâvpfàem jurídica vigente no âmbito do Distrito Federal. Em uma palavra: a Lei 

Orgânica eqüivale, ém força, autoridade e eficácia jurídicas, a um verdadeiro estatuto 

constitucionais essencial mente equiparavel ás Constituições promulgadas pelos 

Estadós-membros. O Distrito Federal - a semelhança dos Estados-membros - esta 

sujeição princípio estabelecido no art. 61, par. 1., II, a e c, da Constituição Federal, 

que diz respeito a iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para o processo de 

formação das leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou "empregos 

públicos ou, ainda, sobre o regime jurídico dos servidores públicos na Administração 

direta è autarquica. - Não parece possivel que, mediante simples opção, possa o 

empregado^ público sob regime contratual trabalhista passar a condição jurídico-

administrativa de servidor estatutario, sem que se desatenda, com esse 

procedimento, á imposição constitucional do concurso público. Precedentes. - O 

Supremo Tribunal Federal tem repelido, por incompatíveis com o texto da Lei 

Fundamental, as normas legais que, independentemente de concurso público, 

possibilitam o aproveitamento, nos quadros funcionais de entidade federada diversa 
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(corno o Distrito Federal), de servidor que ocupa cargo em outra pessoa política 

(União, Estados-membros e Municípios). Precedentes, (/ps/s litteris). 

Desta fôrma, é nítido que os servidores celetistas que ingressaram na Administração 

Pública em Í984, através da criação do IPRAJ, estão em total desconformidade ao que se 

estabelece,.na Càrta Magna dê 1988. Sendo assim, a permanência destes como ãtivòs em 

folha, é uma "aberração jurídica", afrontando o principio da legalidade presente no 

o r d e n á me nto j uYíd ico brasileiro. 
i V 

Mesmo diante das incongruências apontadas, ós servidores do IPRAJ continuaram a 

exercer suas funções normalmente, percebendo, além dos direitos que já haviam adquirido 

por meio das normas específicas desta Autarquia, as benesses dos servidores estatutários. 

Em=£§98 é promulgada a Emenda Constitflgónal 19, criada com a finalidade precípua 

de impor à Administração o Regime Jurídico adotado pela Constituição Federal de 1988. A 

partir, desta emenda, ó regime dos servidores passa a ser múltiplo, sendo que eles poderiam 

ser enquadrados como estatutários, ou celetistas, a depender da previsão da lei para criação 

dos cargo&soia*empregos públicos. Sendo assim, a Emenda Constitucional é criada para v . v • • x i. - • 

ratificar ó que o artigo 19 do ADCT ocasionou com a promulgação da Carta Maior de 1988. 

No mesmo ano em que o Estatuto dos Servidores é aprovado, em 1994, no mês de 

novembros Lei h-'6.681 é criada para majorar os vencimentos dos serventuários da Justiça, 

dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, do Juizado de Menores da Capital, dos 

Juizados Especiais é de Pequenas Causas e dos servidores do Instituto Pedro Ribeiro de 

Administração Judiciária - IPRAJ. Aproveitando o momento, o Governo do Estado da Bahia 

promulga a norma citada, ratificando a idéia de que os servidores do IPRAJ são considerados 

como estatutários, mesmo sem ter adquirido estabilidade, ou terem sido aprovado em 

concurso público nos moldes previstos na Constituição Federal. 

Nessa mesma linha de inconformidades, intimamente relacionadas aos servidores do 

IPRAJ, no ânSfdé 2004 foi criada a Lei n2. 8.977 onde se determinou, em seu artigo 12, 
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parágrafo único, que estariam inclusos no quadro da Secretaria do Tribunal de Justiça, 

vejamos: 

Art. 1,B' - 0 Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário do 

Estado da Bahia estabelece a política e fixa as diretrizes para a administração do 

pessõal^técnicò-administrativo e auxiliar dos Ofícios é Serventias da Justiça e dos 

diversos órgãos da Secretaria do Tribunal de Justiça, respeitadas as peculiaridades de 

cada cargo. 

Parágrafo único r Incluem-se no Quadro dos Servidores da Secretaria do Tribunal de 

, Justiça .os, Servidores do Juizado de Menores, dos Juizados Especiais e do Instituto 
- • * 

Pedrcifcibeiro de Administração Judiciária IPRAJ. 

Desta feita, os mesmos passariam a pércbber o que já fora incorporado peio início $ 
ilegal do seu vínculo com a Administração Púbjifca, acrescido dos benefícios e aumentos 

atinentesráòsXèrvidorès estatutários que foram aprovados em concurso público. Sendo assim, 

diversos reajustes foram feitos, como se percebe pela análise das Leis 6.681 de 1994; 9.280 de 

2004 e 9,521 de 2005: 

Dlánté -dás inconformidades encontradas desde a criação do IPRAJ, o Conselho 

Nacional de"Justiça, após procedimentos de auditoria parcial mediante coleta de dados e 

entrevistas com empregados desta Instituição, emitiu parecer no sentido de determinar a 

extinção desta Autarquia. Em detrimento disto, e em razão das peculiaridades deste Instituto 

que se encontrava sob invèstigação da Procuradoria Geral da República, em 2010 o Instituto 

Pedro Ribeiro-de Arrecadação Judiciária foi extinto por meio da Lei n®. 11.918. Dessa forma, o 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia passou a responder pela suá própria administração, 

tomandò pór herança todo o legado daquela Autarquia, sucumbida perante os atos e posições 

ilegais advindas desde a sua criação. 

Desta forma, conclui-se por meio destas análises e evidências de auditoria, no^que 

concerne :aos clientés [C] — Efetivos da Lei 6677/1994 - servidores ativos, a quantidade de 
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incongruências jurídicas.neste Instituto, que foi criado com o fito de estabelecer a organização 

e gestão administrativa do Tribunal, vindo a trazer somente incongruências, que culminaram 

em sua extinção. A vinculação dos servidores ao IPRAJ e posterior inclusão forçada destes ao 

. regime estatutário representa manifesta violação aos ditames de estabilidade, eis que 

desobedecidas as diretrizes previstas em lei. 

Os servidores (remanescentes) do IPRAJ, que se encontram com o status de 

servidores-"ativos" èm folha de pagamento do Poder Judiciário da Bahia, encontram-se em 

situação de irregularidade por violação à Lei Maior. Por não possuírem a garantia da 

estabilidade/^como determina o artigo 19 do ADCT, estes empregados não poderiam 
w «V 

prosseguir"rioYerviço público, salvo se submetidos a concurso público de provas ou provas e 

títulos para investidura em cargo publico, como expressamente determina o artigo 37 da 

Constituição Federab Sendo assim, a manutefioiõ desses funcionários no quadro da 

Administração Pública viòía diretamente os Princípios da Legalidade e da Isonomia, e por 

- ricochetè á ISlófrna Maior do ordenamento jurídico brasileiro. 

Por analogia, .para melhor entendimento, trazemos à baila a pirâmide de Hans 

Kelsen, dispondo que o ordenamento jurídico é um sistema de normas e que estas se 

encontram efirvôrdem hierárquica, seguindo normas da Constituição dó país que se encontra 

no topo da pirâmide. Acima da Constituição há a norma fundamental, que está presente em 

todos os sistemas jurídicos, de onde emana todo o direito. É este sistema hierárquico de 

normas que permite ò controle de constitucionalidade. Desta forma, vejamos: 
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Em suma, por desrespeitar a norma que rege o ordenamento jurídico brasileiro, o 

regrámento estadual que ampara a permanência dos servidores do IPRAJ como estatutários 

deve ser considerado inconstitucional, sendo inadmitidá a sua aplicabilidade. 

Apurações: 

Em análise ás pastas dos servidores, verificamos inadequações com relação à 

concessão^a^estabilidade funcional nas matrículas abaixo arroladas: 

000205-4 '193602-6 206061-2 206082-5 206120-1 \ 
018296-6 195243^9 -206064-7 T206084-1J 206121-0 , 
127571-2 1206037-0 206068-0 206086^8 j206193-7 . 
150595-5 206038 8 206069-8 >206088-4 206208-9 * 
151111-4 n-206039-6.̂  206074-4 .206091-4 , 206213-5 ft , 
16Ó302?7^206041-8 206077-9 206093 0*^206216-0 1 

178360-2 j206044-2 206078-7 . 206098-1^06226-7 * 
190783-2 { 206045-0 206079:5 206105-8^206229-1 , 
190783-2 2Ò6050r7 206080-9 ?206111-2 206233-0 ] 
193321-2 '206054-0 206081-7 206112-0 206236-4 

206239-9^j5338-7 206453-7 206494-4 206818-4 800303-3 
206243-7 ^06339-5 .206455-3 .206498-7 206819-2 Ô003Ò4-1 
206248-8 206340-9 -206456:1 206499-5 206820-6 800305-Ò J 

< 206252-6 206341-7 -j 206457-0 206500-2 207845-7 800306-8 
206255-0 1206342-5 Í06469-3 .206502-9 212697-4 800311-4 
206261-5_ 206343-3 20647^7 .206503-7 i 212943-8j 800312-2 
206317-4 [2^345-0 4206478-_2 "206506-1 • 223501-3^800314-9 ^ 
206320-4- IÍÒ6346-8 '.206479-0 206507-0 ; 223502-1^800315-7 ; 
206331-0 206348-4 206490-1 206508-8 224845-0 800316-5 
206334-4 206350-6. J06492-8 206511-8 .60000W-5 800317-3 ' 
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800321-1 800336-0 800354-8 800374-2 800396-3 800415-3 
800322-0 800337-8 800356-4 800375-0 800397-1 800417-0 . 
800324-6 800338-6 1*00358-0 800376-9 800398-0 800418-8 
800326-2^^800339-4 800360-2 800377-7 800399-8 800421:8 
800327-qJ|q0341r6 800363-7 800378-5 800405-6 800422-6 ' 
.800328-9 r800342-4 800367-0 800380-7 800407-2 8(X)424-2 
800329-7 800345-9 800368-8 800384-0 800408-0 800425-0 
800332-7 800346-7^8003^6-6 8003è8-2 ,800409-9 800426-9^ 
80033-5 í;800347-5 ;è00370-0 800389-0 800410-2 800429-3 
800334-3 800350-5 800371-8 800390-4 -800412-9 800432-3 
800335-1^ 1^800352-1 800373-4 800391-2 800413-7 800433-1 _ 

800435-8 800455-2 800472-2 ,804490-0 800752-7 801485-0 , 
r800438-2 800^56-0^800473-0 800492-7 .800753-5 801487-6 _ 
800440-4 >800457-9^800474-9 800493-5 800800-0 806475-0 r 

4800441-2 800458-7 800475-7 -800494-3 ,800840-0 807985-4 
*800422-0 }80M59-5 .800477;3 800495-1 800895-7 1807986-2 
800443-9 |é§ò460-9~ 80048<>3 800497-8 • 800936-8 
'800444-7 800461-7 800481-1 800498-6 800937^ 
800448-0 800465-0 800482-0 800499-4 800941.4 
800450-1.,"800468-4^000487-0 Q00500-1 800982-1 
800453-6 800470-6 800488-9 800502-8 801029-3 

1800454-4j 800471-4 800489-7 800683-0 801484-1 ' 

29. FÉRIAS 

É o período de descanso remunerado, geralmente de 30 (trinta) dias, a que o servidor 

estatutário f ^ j u s . As primeiras férias corresponderão ao ano em que ò servidor completou 

12 (doze) meses de efetivo exercício. Após completar esse período, o servidor estatutário 

poderá usufruir férias a qualquer momento"dentro do ano. 

Durante as férias, o servidor estatutário faz jus a 01 (um) terço a mais da 

remuneração, proporcional ao quantitativo dé dias marcados. É o período em que o servidor 

não presta serviços, mas tem direito à remuneração, a fim de lhe proporcionar a recuperação - " 

psíquica efísica, além do convívio social. De acordo com a Constituição Federa! de 1988, bem 

assim da; legislação que rege õs servidores desse Tribunal, as férias serão concedidas apôs o 
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período de 12 (doze) meses de efetivo exercício - artigo 93, parágrafo primeiro, da Lei 

6677/94 (Estatuto do Servidor). 

Quanto à remuneração desse período, o legislador, acertadamente, entendeu que o 

trabalhador quando estiver em gozo de férias deve receber o mesmo que receberia se 

estivesse trabalhando. E mais, o legislador constitucional estabeleceu que durante o gozo de 

férias além tia remuneração mensal recebida pelo servidor, este deverá receber mais 1/3 da 

sua remuneração para custear suas férias, na medida em que o valor da remuneração 

presumiu-se já comprometido com as despesas habituais. Em resumo, quando do gozo das 

férias o servidor recebe o valor de sua remuneração acrescido do terço constitucional. 

Contudo, de acordo com as análises das folhas de pagamento dos servidores deste 
; • ft» 

Judiciários, apuramòs^üe não é o que ocorre nes& Tribunal de Justiça. Explico. 

Da análise das folhas de-pagamento observpu-se que quando do gozo das férias os 
\ "V . 

servidores récébèm sua remuneração acrescida de outra remuneração nó mesmo importe, ou 

seja, recebem"mais 100% da remuneração - o adicional que era de 1/3 da remuneração, 

Constatando-se tal situação, esta equipe dé auditoria procedeu às pesquisas pelo 

regramento :estadual que previsse a gratificação de férias remunerada érn 100% (cem por 

cento),sejn obter sucesso. 

Em razão" dessa ausência de norma, foi solicitado ao Tribunal de Justiça da Bahia o 

fundamento legal para a concessão de tal verba. Como resposta, foi concedida uma Certidão 

informando que em 25 de novembro de 1994 o Egrégio Tribunal Pleno decidiu que "a 

vantagem pecuniária correspondente a 100% (cem por cento) de gratificação de férias, que - -

vem sendo paga oos magistrados há vários anos, está incorporada ao patrimônio dos 

mesmos, em face do princípio da irredutibilídade de vencimentos, não podendo ser violado o 

direito adquirido/' Nessa mesma Sessão Plenária Ordinária Secreta, restou decidido também 
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que "o disposto nessa decisão se aplica aos servidores do Tribunal e aos serventuários da 

Justiça que estiverem na mesma situação*'. 

Diante da leitura da certidão nota-se que, a mesma dispõe sobre a incorporação da 

referida verba de férias, ou seja, o acréscimo de 100% já havia sendo concedido, e a partir da 

decisão èrh comento, a mésmá passou a incorporar o rol de direitos do servidor. Sendo assim, 

conclui-se que a referida vantagem já havia sido concedida anteriormente, ao ponto que 

aquela.sessão apenas analisava a sua incorporação. 

Pois íbem. Após essa conclusão a questão que aqui nascé réfere-se ao tempo de 

concessão desta verba e seu respectivo diploma legal Até ò momento essas duas questões 

náo foram resolvidas; isso porque, não foi encontrada qualquer norma que disponha sobre a 

pedidos ;de providência 00024217020122000000 e 000225453201'2200000Ò, de relatoria da 

Ministra Eliana Calmon, relatou, sem citar qual o dispositivo legal, que havia legislação 

estadual que concedia a referida vantagem, aos magistrados, no percentual de 50% no Estado 

da Bahia. Tal legislação também não foi encontrada. Sendo assim, em Vazao da referência feita 

pelo CNJ, pressupomos como existente tal afirmação. Contudo, ás informações não estão de 

acordo com o apurado, nas folhas de pagamento, nâ medida em que .o adicionai referente as 

férias aqui encontrado fora hp percentual de 100%, e não de 50% como aduzido pelo CNJ. 

Deixando de lado mais essa incongruência, o que se percebe é a existência de uma 

lacuna cronológica. A única informação encontrada a respeito "do adicional de 100% da 

remuneração no período de férias é uma certidão emitida pelo tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, referente a uma decisão tomada em Sessão Ordinária no ano.de 1994. Além disso, 

considera-se.o Pedido de Providência do CNJ em 2012 para fins de justificativa. Até então, não 

se sabe qual a lei que estabeleceu o referido adicional nem o porquê da decisão dó Tribunal 

Pleno sobre a incorporação. 

Interessante registrar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2012, nos 
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O próprio Tribunal de Justiça não soube informar o amparo legal dessa gratificação 

de 100% de férias. 

Ademais, com relação, aos magistrados, como bem frisou o CNJ, a majoração do 

percentual de férias viola ó princípio dá igualdade de tratamento, garantido pela Constituição 

Federal a todos os membros do Poder Judiciário. Somado a isso, prossegue afirmando que a 

lei Orgânica -da Magistratura Nacional (LOMAN) veda a concessão de qualquer tipo de 

adicional ou benefício, que não esteja entre os previstos na própria lei. 

Com relação-aos servidores, existe uma completa lacuna sobre o tema. A única 

referência a essa vantagem é a referida decisão do Tribunal Pleno de 1994 que estendeu a 

r t o r k ã n antpr i r i rmpnt f» r i far ia arn; cprv i r lnrp? f* serventuários OS mesmos direitOS 

A questão que. não parece clara é a motivação da decisão do Pleno sobre a 

incorporação, ou áinda, o fato gerador da referida decisão. 

Noutra .qgadr.a.,;diante da análise das folhas de pagamento, poderse.perceber que os 

novos servidores que ingressaram no quadro desse Tribunal, após a referida deliberação, 

continuaram a perceber o adicional.em 100%. Logo, por mais que este decisium tenha visado 

a Incorporação do adicional nesse percentual, para os servidores que ingressaram 

posteriormente no quadro de servidores a referida decisão do Tribunal Pleno foi no sentido 

de conceder vantagem pecuniária, e não de decidir sobre sua incorporação. Raciocínio esse, 

que se extrai em razões dos indícios que houve norma concedendo o referido adicional 

anteriormente. 

Isso porque o Tribunal Pleno não iria deliberar sobre à incorporação dé alguma 

vantagem senão por motivo da sua extinção. Repito, quando se fala em Incorporação fala-se 

da vantagem que deverá adentrar o patrimônio no servidor de forma definitiva, por razões de 
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sua extinção, na medida em que caso não tenha ocorrido a cessação da referida verba, não 

haveria motivo de se falar em incorporação, salvo sé fosse o caso de estabelecer determinado 

prazo para a ocorrência da incorporação - como calhou, através de lei, com o Adicional de 

Função (verba presente nas folhas de pagamento desse Tribunal è incorporada após 5 anos 

consecutivos ou 10 anos intercalados de recebimento), o que no caso da verba de férias, não 

ocorreu. 

Logo, o decidido pelo Pleno teve o condão de conceder vantagens para aqueles que 

ingressaram posteriormente à decisão - o que não é aceito pelo ordenamento jurídico. Isso 

porque as regras dè processo legislativo previstas na Constituição Federal aplicam-se aos 

Estados-membros. Significa dizer que compete exclusivamente àó Chefe, do Poder Executivo a 

iniciativa de leis, lato sehsu, que cuide da remuneração dos servidores públicos. Acresça-se a 

isso o_fato-.de que conceder vantagens pecuniárias gera aumento de despesas e isso faz 

Em resumo, o que ocorreu foi a concessão dê vantagens através de ato 

administrativo - para os servidores que ingressaram no quadro desse Tribunal, após essa 

decisão. 

Não há necessidade de discorrer sobre a possibilidade de ato administrativo dispor 

sobre remuneração, dó -servidor público, principalmente, em razão de já ter sido dito nas 

linhas precedentes que a iniciativa nesse aspecto, e do Poder Executivo. 

A questão érri tela fita saber sobre os efeitos'da sua concessão nos dias atuais. Ou 

melhor, sobre a^existência de direito adquirido a esses servidores. 

Temos entendimento negativo quanto à aquisição deste .direito por parte dos 

servidores pelas razões seguintes. 

Até a Lei n^ 9.784/99, a Administração podia a qualqUér tempo rever seus próprios 

atos, quando-eivados de nulidade - art. 114, da Lei n^ 8.112/90. O árt. 54, da Lei ns 9.784/99, 
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estabeleceu o prazo de cinco anos para a Administração anular os atos administrativos de que 

decorram efeitos favoráveis para os destinatários, contados da data em que foram praticados, 

salvo comprovada má-fé. 

Assim, quanto.aos atos anteriores à lei, o prazo de cinco anos tem por termo o quo a 

data da vigência da leí, e não a data do ato. Assim, é perfeitamente possível a sua revisão. 

A vantagem' pecuniária criada por decisões administrativas não está amparada por 

qualquer respaldo legal, estando em desacordo com o princípio da legalidade administrativa. 

O regime previsto ná Constituição Federal d_é 1988 veda à Administração o pagamento de 

parcela de remuneração sém previsão legal e, via de conseqüência, torna-se impossível a 

incorporação dessa,vantagem pecuniária ao patrimônio dos servidores. 

P.òr tal razãò; hão resta configurada qualjper irregularidade, ilegalidade ou ofensa a 
JLâ/ w 

direito adquirido, quanto da. suspensão de pagamento de vantagem percebida 

indevidamente. 

30. IIViPOSTO DERENDA 

O Imposto de renda e proventos de qualquer natureza tem sua previsão legal 

disciplinada nas artigos 153, III, da CF e art. 43,1, II, § 1? e § 22, do Código Tributário Nacional 

-CTN. 

Toda pessoa física titular de remuneração ou proventos de qualquer natureza é 

contribuinte do imposto de renda. O imposto de renda vai incidir sóbré os rendimentos 

tributáveis percebidos pela pessoa física. 

O rendimento tributável é composto pelo rendimento bruto (salário bruto), 

descontando-se as parcelas indenizatórias, ou seja, auxílio-aiimentação, auxílio-transpòrte, 

áuxíilo-sáúde, entre outros. Esse resultado representa a parcela do rendimento que poderá 
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sofrer tributação. Entretanto existem alguns fatores que podem ser deduzidos, reduzindo 

ainda mais a base de cálculo. 

Isso quer dizer Çue antes de aplicar a alíquota do IR na base de cálculo encontrada, é 

possível fazer algumas deduções. A legislação do imposto dé renda permite que sejam feitas, 

dentre outras, as deduções de previdência oficial, dependentes e pensão alimentícia. 

Logo, a basé de cálculo representa o montante sobre o qual incidirão as alíquotas do 

IR e, esse .montante é obtido através da diferença entre-o rendimento tributável e todas as 

deduçõès." -

A.título de amostragem parcial, utilizando diferentes servidores ém diferentes anos 

observados que a apuração do Imposto de Renda Se deu da seguinte forma: 

Utilizando o servidor com.matrícula n^ 500772-0 no mês de janeiro de 2009: 

Verbas incidência 
Vencimento básico 
Cargo em Comissão 
Vantagem Péssoal Eficiência Lei 7885/01 
Adicional Tempo de Serviço 
Adicional Função 
Vantagem Pessoal AFJ Símbolo 
{-) RjJNPREV 
.(-) Rtedutor PCS 
;(-} Dependentes 
Base de Cálculo 
IRRF - 27,5% 
Parcela a deduzir 

6.060.43 
874,84 
369,38 
846,55 

4.634,84 
5.619.44 
1.235,05 
8.113,39 

144,20 
8.912,84 
2.45 í , 03 

662,94 
1.788,09 IRRF 

IRRF sobre Férias 
Salário de Férias 
Redutor Férias 
(-) Dependentes 
Base de Cálculo 
IRRF Férias 

18.405,48 
8.113,39 

144,20 
10.147,89 
2.790,67 
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Parcela a deduzir 
IRRF a Recolher 

662,94 
2.127,73 

Dã comparação entre os cálculos realizados e os valores encontrados na folha de 

pagamento conclui-se que os descontos realizados foram corretos, de acordo com a legislação 

vigente. Por outro lado, utilizando o servidor de matricula n^ 904105-2 no mês de dezembro 

de 2013 tem-se que: 

Verbas Incidência 
Vencimento básico 2.418,65 
(-) BAPREV -290,24 
(-) Dependente -171,97 
Base de calculo 1.956,44 
IRRF 7,5% 146.73 
Parcela a deduzir 128,31 
IRRF 18,42 

Realizando .ó cálculo da forma acima exposta chega-se ao valor descontado na folha 

de pagamento A R$18,42. Contudo, o què se notá é que hão foi utilizado na base de cálculo do 

imposto de renda a verba sob. o título de "ABONO PERMANENTE LEI7885/01" no'valor de 

R$60,00. 

O imposto em questão incide sobre a renda, como o próprio nome diz. O fato é que o 

"conceito constitucional de renda" tem sido traduzido pela jurisprudência, pois os diplomas 

normativos não a conceituaram. Ó Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade no RE 

n.e 117.887-6/SP que a expressão "renda e provento de qualquer natureza" significa sempre 

"acréscimo patrimonial". Isso significa que a intenção do legislador é que o imposto de renda 

incida sobre todas ás parcelas que tragam acréscimo patrimonial. 

Na verdade, as verbais não tributáveis são estabelecidas pela própria União, Isso 

porque a competência para legislar, em caráter exclusivo, sobre Imposto de Renda é da União, 

nos termos do inciso'III do. art. 153 da Constituição Federal. Embora a Constituição Federal, no 

inciso i do art. 157 e no inciso I do art. 158, destine aos Estados, Distrito Federai e Municípios 

o produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda retido na fonte, sobre rendimentos 
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pagos a qualquer título, estes não têm competência para legislar sobre hipóteses de 

incidência, restringindo-se sua atividade à aplicação da legislação federal que disciplina o 

referido imposto. 

O Regulamento, do Imposto de Renda (RIR) de 1999 detalha os rendimentos 

tributáveis, isentos é as deduções. 

Em resumo, somente as verbas caracterizadas como não tributáveis pela União, bem 

assim aquelas, verbas.que podem ser deduzidas são as que não fazem parte da base de cálculo 

do IR. As.demais devem fazer parte do cálculo independentemente de sua denominação ^ art. 

3, §4 d a Le i n ̂  7'. 713/88. 

* • 
Interessante registrar que o ônus da devolução do imposto sobre a renda feito de M 

forma incorreta deve ser atribuído ao ente responsável peta retenção, bem assim a 

arrecadação suplementar. Contudo, isso só pode ser verificado mediante processo de 

fiscaliza~çãò;de competência dõ órgão arrecadador. 

Ademais; na situação específica dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a retenção 

incorreta significa perda de receita para alguns entes, tendo em vista a repartição tributária 

de que cuida o art. 15? da Constituição. 

31. ADICIONAL DE FUNÇÃO 

O Adicional de Função foi uma vantagem pecuniária criada pela Lei Ordinária n9. 

6.354, de 30 de dezembro de. 1991, que estabeleceu as normas gerais, para os planos de 

carreira dá Administração Direta, Autárquica e Fundacional e instituiu o Plano de Carreira do 

Servidor Público Civil da Administração Direta, culminando na introdução de modificações na - " 

legislação de pessoal e majoração dos vencimentos do Estado da Bahia. 
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Em seu artigo 2?, esta norma delimita expressamente a conceituaçlo do referido 

adicionai; senão vejamos: 

Art. 22 - Para efeito desta Lei, considera-se: 

X - ADICIONAL DE FUNÇÃO - vantagem pecuniária vinculada a determinados cargos, 

empregos ou funções que, para serem bem desempenhadas, exigem um regime 

especial de trabalho, uma particular dedicação, ou uma especial habilitação dos 

'v titularesvÂatifos nossos). 

Este mesmo Piano de Carreiras estabelece, posteriormente,- as hipóteses de 
... „ - V 

incidência desta vantagem: 

Art. 39 - 0 adicional de função poderá ser^concedido em percentual incidente sobre o 
P> 

vencimento dò cargo ocupado ou salário do emprego permanente, nas hipóteses e 

pfercéntuais máximos a seguir estabelecidos: 

i - réãlizaçãp de atividades que exijam maior assistência dó servidor, que há de ficar 

integralmente à disposição da Administração, e somente dela, até o limite "de 150% 

(cento e cinqüenta por cento); 

IKf realizaçâò de serviços que exijam demorados estudos é 'criteriosos trabalhos 

técnicos que, nem sempre, podem ser feitos nas repartições, requerendo ao servidor 

a preparação õü complementacão em locais diversos da sede do serviço, até o limite 

de 100% (cem por cento); 

III - realização de trabalho profissional para o qual se exige habilitação específica, em 

razão da qual se presume maior perfeição técnica e melhor rendimento 

administrativo, até o limite dè 100% (cem pôr cènto). {grifos nossos). 

Nestes termos, o regramento deixa clara a incidência do referido adicionai sobre o 

vencimento básico òu salário, Hmitando-o ao máximo de 150% (cento e cinqüenta por cento) 

para as hipóteses acima listadas,sendo que esta vantagem passa a integrar a remuneraçãò do 

servidor quando percebida pelo período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) 
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intercalados, utilizando como base de cálculo o percentual médio auferido, nos termos do 

artigo 41 da mesma norma. 

O artigo 37 é claro ao prever que esta vantagem é incompatível com quaisquer 

outras, mésmo. que pagas com denominações diversas, quando tenham oor fundamento o 

mesmo fato gerador. Em complemento, o artigo 42 deste mesmo regramento impõe ainda a 

incompatibilidade da aludida verba com as gratificações por condições especiais de trabalho e 

por regime de tempo integral (referidas nos artigos 182 e Í83 da Lei Ordinária n^ 2.323, de 11 

de abril de 1966 - antigo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia). 

A Lei Ordinária né. 6.355, de 30 de dezembro-de 1991, que majóra os vencimentos 

dos servidores do Judiciário Baiano, cria o Adicional de Função nas mesmas condições 

estabelecidas pelo Poder Executivo Estadual, determinando ainda as suas respectivas 

incompatibilidades com as seguintes gratificações|(artigo 52, parágrafo único): 

• Gratificação de Incentivo; 

. • Gratificação por Condições Especiais de Trabaiho - CET; 

• Gratificação por Regime Integral - RTI; 

* Vantagens Pessoais recebidas a qualquer título. 

0 Decreto 1.4Ò9, de 03 de agosto de 1992, vem regulamentar a concessão da 

vantagem .pecuniária de. Adicional de Função, estabelecendo Critérios assemelhados aos 

estabelecidos pela Lei n2, 6,354, de 30 de dezembro de 1991. Todavia, esta, por sua vez, o 

artigo 39 limita a concessão desta vantagem em 100% (cem.por cento): 

Art. 3e - O adicional referido no artigo anterior poderá ser concedido, acumulando-se 

mais de uma das hipóteses nele contidas quando concorrerem as circunstâncias que 

indica, não podendo, em nenhuma hipótese, ultrapassar o percentual de 100% (cem 

por cento} do vencimento ou do salário básico do cargo efetivo ou emprego 

permanente ocupado. (grifos nossos). 
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Interessante disposição deste Decreto dispõe acerca do limite de despesas de pessoal 

com pagamento de Adicionais de Função em seu artigo 15 e respectivos parágrafos, 

conferindo ainda à Secretaria de Administração o acompanhamento da evolução da despesa 

com a referida vantagem: 

Art. 15 - As despesas com o pagamento do adicional de função ficam limitadas a 20% 

(vinte' oor cento) da despesa de pessoal efetivamente realizada pelo órgão ou 

entidade, com pagamento de remunerações básicas e vantagens não eventuais. 

[grifós nossos). 

Posteriormente às normas acima mencionadas e ao atual Estatuto dos Servidores 
tt V 

Públicos dó Estado da Bahia - Lei ns. 6.677, de 26*de setembro de 1994, o Decreto n^. 4.227, & 
de 19 de maio de 1995 majorou os percentuais llímites para concessão desta vantagem e 

modificou seu quadro de incompatibilidades ao alterar o artigo 16 do Decreto 1.409/92. 

Vejamos: 

Árt. 16 - 0 adicional de função disciplinado neste Decreto.não se aplica aos servidores 

militares estaduais> nem aos Grupos Ocupacioriaís de atividades de Educação, Fisco, 

Artes e Cultura e ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança. (grifos 

nossos}. 

Contrariamente à previsão da Resolução n«, 04, de 12 de junho de 1992, que altera a 

Resolução ns. 01, de.01 de fevereiro de 1992, viabilizando a concessão de adicional de função 

com o cargo em comissão, em agosto o Decreto 1.409/92 expurgou expressamente esta 

possibilida.de do ordenamento; Deste modo, passou-se a prever que o Adicional de Função 

previsto na Lei n5. 6.354/91 é inconciliável com o Cargo em Comissão ê a Função de . 

Confiança. 
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Posteriormente a esta ocorrência, a Lei Ordinária n?. 6.932, de 19 de janeiro de 1996, 

além de promover o reajuste de remunerações e pensões dos servidores da Administração 

Pública Estadual, extingue o Adicional de Função instituído pela L. 6.354/91 (artigo 45) e 

restabelece a Gratificação pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (artigo 22), 

visando o aumento da produtividade ou a realização de trabalhos especializados. Esta mesma 

lei, ao extinguir a referida vantagem, previu que a Gratificação por .Condições Especiais de 

Trabalho - CET seria concedida ém substituição àquela, mantidos os mesmos percentuais, 

desde que.mahtidos;os fundamentos de sua concessão inicial. 

Em 2001, a Lei ri®, 7.816, de 04 de junho, ao converter .a Gratificação de Estímulo à 

Eficiência em Vantagem Pessoal, previu expressamente sua compatibilidade com relação ao 

adicional de função em séu artigo 22, parágrafo único: 
- Ô , 

* 

Artigo 2®. (...) 

Parágrafo único - A vantagem pessoal referida no caput deste artigo não é 

incompatível com a gratificação do adicionai de função criada pelo art. 5e . da Lei n£ 

6.355, de 30 dfe dezembro de 1991, nem com outra vantagem pessoal existente, e 

será reajustada sempre que o vencimento básico sofrer reajuste, na mesma 

proporção deste, sem prejuízo do disposto no caput do art. 4 5 , da Lei n$ 6.955, de 04 

dè jurího de 1996. [grifos. nossos). 

Em agosto deste mesmo exercício, a Lei ne, 7.885 passou à prever a possibilidade de 

incorporação do referido adicional para aqueles serventuários que o estivessem percebendo 

pelo período de 05 (cinco) anos, até o limite de 100% (cem por cento), sendo que após a 

publicação da lei, a incorporação ficaria limitada ao máximo de 50% (cinqüenta por cento): 

Art. 32 - Os serventuários da Justiça que na data da publicação desta Lei estiverem „ -

percebendo a gratificação do adicional de função criada pelo art. 5$, da Lei n®. 6.355, 

de 30 de dezembro de 1991, poderão incorporáLla até o limite de 100% (cem por 
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cento), desde que percebida pelo período de .05 (cinco) anos e seja observado o 

disposto nó parágrafo único do art. 8« desta Lei. 

Parágrafo úníto - À partir da data de publicação desta Lei, fica limitada ao máximo de 

50% (cinqüenta por centol a concessão do adicional de função a serventuário da 

Justiça, (grifos nossos). 

Interessante ressaltar que tal disposição previu o direito à incorporação somente aos 

Serventuários de Justiça, não estendendo ta! previsão aos demais servidores do Judiciário, o 

que viola' expressamente a Isonomia, eis que houve a concessão dò benefício apenas aos 

ocupantes dos cargos de um único cliente, em detrimento dos demais. 

Em contrapartida, o artigo 8« desta mesma norma estabeleceu a possibilidade de os 
í)» 

servidores-;dóv quadro, permanente da Secreta ri ál dos Juizados (Especiais e da Infância e 

Juventude da comarca dâ capital) e do Instituto wldro Ribeiro de Administração Judiciária -

IPRAJ continuarem percebendo este adicional até completarem 05 (cinco).anos de exercício 

em função cujo desempenho exija maior assistência do servidor, que deverá ficar 

integralmente .à disposição do õrgão, a critério do Presidente do Tribunal. 

Em 2ÓÒ6, a.Lei Ordinária 10.400, datada de 23 de outubro, alterou o artigo 3s da 

Lei n2. 7885/91, passando prever a possibilidade de incorporação do adicional de função até o 

limite de 150%, desde que calculado com base no percentual médio auferido nó respectivo 

período aquisitivo, incidente sobre o valor percebido pelo servidor na data de configuração do 

direito. Todavia, o parágrafo segundo desta norma denomina a incorporação do adicional de 

função como "vantagem pessoal", ao estabelecer que a mesma sèrà mâjorada no mesmo 

percentual do cargo de provimento permanente. 

Art. 3"s - Os,servidores integrantes do quadro permanente do Poder Judiciário que na 

data dà publicação desta Lei estiverem percebendo a gratificação do adicional de 

função criada pelo art. 5*, da Lei n^ 6.355, de 30 de dezembro de 1991, poderão 

incorporá-la até o limite de 150% (cento e cinqüenta pór cento), desde que percebida 
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pelo período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) intercalados, calculado com 

base no percentual médio auferido no respectivo período aquisitivo, incidente sobre 

O valor percebido pelo servidor na data de configuração do direito. 

§ - A contessão desta vantagem obedecerá a critérios Objetivos fixados por 

Resolução do Tribunal e ficará condicionada à realização de atividades que exijam 

maior assistência do servidor, que há de ficar integralmente à disposição da unidade 

ou óffeão. a critério dó Presidente do Tribunal. 

• § 2Ç - A vantagem pessoal de que trata o caput deste artigo, fixada em valor nominal, 

será maiorada sempre no mesmo percentual atribuído ao cargo de provimento 

^pérmanenté. (grifós nossos), 

Neste sentido,, podemos concluir dois apontamentos; 
>> * 

* 

< • O adicional de função aqui referida foi expressamente denominado como 

Vantagem pessoaí'Vfixado em valor nominal, o quê atesta a suá conversão; 
vV . 

. • A parte-.final do parágrafo segundo deste artigo informa que a referida vantagem 

somente sèrá majorãda no mesmo percentual atribuído ao cargo de provimento 

, permanente, o que nos leva a coriciuir que servidores de cargo de provimento * v 
.-temporário nao poderão perceber esta vantagem pessoal. 

Em 20Ò8, fòi estatuído um novo Plano de Cargos e Salários aos Servidores do 

Judiciário da Bahia, por meio da Lei Ordinária n^. 11.170, de 26 de agosto. Esta nórma previu, 

em seu' artigo47, qtfe o adicional de função, concedido e ainda não incorporado teria sua 

vigência pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias após o encerramento da gestão da Mesa 

Diretora, podendo ser renovado mediante solicitação da chefia imediata do servidor, desde 

que apresentados os motivos ensejadores da permanência desta vantagem atribuída ao 

servidor. Vejamos: 

Art. 17:. (...) 
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§ 1 9 - ,A revalidação da concessão da Gratificação de Adicional de Função, no prazo 

estabelecido no caput deste artigo, ficará condicionada à solicitação da chefia 

imediata do servidor, mediante exposição de motivos que justifique a permanência 

das condições objetivas que motivaram a concessão original da vantagem ou o 

cometimento de novas condições e, ou, atribuições que a justifiquem. (grifos nossos). 

Este mesmo artigo, em seu parágrafo segundo, trata da incompatibilidade do 

adicional de função com o pagamento da gratificação de horas extraordinárias, a qualquer 

título, mesmo que aquela já tenha sido incorporada aos vencimentos do servidor: 
v" 

Art. 17. (...) 

.. -4 § - Fica vedado o deferimento do pagamento de horas extras, a qualquer título, 

páràfrèrvidorés que pfercebam a Gratlfi&cão de Adicional de Função, mesmo nas 

hipóteses em que a referida parcela iá tenha sido incorporada aó seu vencimento. 

[grifos nossos). 

Em seqüência, este mesmo artigo abrange a possibilidade de incorporação de verba 
V-í 4 

residual de adicional de função em parcela distinta (parágrafo terceiro) e contempla, por 

parte do servidor que venha a exercer um cargo comissionado, a opção de percepção das 

diferenças entre esta verba e aquela ou a gratificação do adicional de função incidente sobre 

o valoTdo símbolo, o.que reafirma a conclusão de incompatibilidade do Adicional de Função 

com o salário de .Cargo em Comissão,, não podendo ambos "ser concedidos em sua 

integralidade. 

Ocorre que em 2010 o Adicional de Função é definitivamente extinto pela Lei n5. 

11.919, dé 22; de junho,, ocasião em que os servidores que percebiam tal verba passam a 

auferir a Gratificação pór Condições Especiais de Eficiência em caráter substitutivo (artigo 62, 

parágrafo único), desde que mediante solicitação da chefia imediata do servidor e exposição 

de motivos qué justifiquem a permanência da gratificação e sua respectiva permuta - o^que 

Í K H H H l — M i 

Avenida Bastian. 3 6 6 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - CEP: 90130-020 

(51) 3037.5034 | www.macielauditores.com.br | contato@macielauditones.com.br 

http://www.macielauditores.com.br
mailto:contato@macielauditones.com.br


TCE/GEPRO 

PG. 205 

Grupo 

MACIEL 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

infere umá féproduçãó do disposto ho artigo 17, parágrafo primeiro, dò Plano de Cargos e 

Salários de 2008. 

A Lei ns. 11.919/10 prevê ainda a possibilidade de incorporação do adicional de 

função aos servidores que ainda não a anexaram permanentemente aos seus vencimentos, à 

razão de 20% (vinte por cento) do valor nominal recebido por ano trabalhado e gratificado 

com esta vantagem (artigo 72), criando assim um novo percentual de incidência desta verba 

para fins de implantação ná folha, desde que sejam mantidos os direitos decorrentes da 

norma quelnstítuiu esta Gratificação. 
^ v " 

• * ' "V-

O parágrafo segundo deste mesmo dispositivo informa que as vantagens pessoais 

fixadas em valor nominal, já incorporadas pelos servidores permanentes apenas passam a 

sofrer rieajustes lineares - desta forma, resta altefada a forma de majoração do adicional de 

função incorpjòVadq, convertido pelo parágrafo^í^undo do artigo 35 da Lei n2; 7885/91 

(alterado pelá: L. 10.400/06) em vantagem pessoal, que anteriormente previa seu reajuste no 

mesmo percentual do vencimento básico. 

Nóte^se que esta lei impõe a substituição do Adicional de Função pela Gratificação 

das Condições.Especiais de Trabalho - todavia, não há a manutenção das mesmas benesses 

anteriormente concedidas ao servidor. A título de exemplo, podemos mencionar a motivação 

para implantação das mesmas, a forma de reajuste e os respectivos percentuais. 

Como ateste desta última informação, a Lei ns. 12.211, de 20 de abril de 2011 

estabelece umreajüste de 5,91% (cinco vírgula noventa e um por cento) sobre o vencimento 

básico dos cargos de provimento efetivo, atribuindo o mesmo percentual a título de 

majoração das vantagens pessoais incorporadas em valor nominal. 

Implantação da Verba 
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Verificamos que esta vantagem pecuniária pressupõe a execução de atividades que 

exigem do servjdor um regime diferenciado de trabalho, abrangendo particular dedicação e 

habilitação específica. O Decreto n®. 1.409/1992 é evidente ao estabelecer os critérios de 

implantação desta gratificação, de modo que pela conceituação atribuída pela normativa 

mencionada consegue-se apurar suas hipóteses de incidência e respectivas (in) 

compatibilidades com as demais verbas presentes na fòlha de pagamento dos servidores 

ativos do Poder Judiciário da Bahia. 

Este adicional visa a remuneração das situações descritas no artigo 29 do referido 

Decreto, circunstâncias estas pormenorizadas nos artigos 62,e seguintes da mesma norma. 

Deste modo, notemos. 

A gratificação prevista no artigo 62 do aludido decreto informa a possibilidade de 

inclusão dòíadícional quando o servidor prestar màior assistência em caráter permanente à tv**' 
Administraçãòírestando integralmente à sua disposição. Vejamos: 

Art. 6® - Será concedido ò adicional de função por maior assistência e integral 

disposição guando a natureza ou interesse do1 serviço, devidamente comprovado, 

reciamàr, em caráter não eventual, maior assistência do servidor, que há de ficar 

integralmente à disposição da Administração e somente dela. 

Parágrafo único - O adicional na modalidade prevista.'neste artigo implica para o 

servidor em yédação do exercício de outras atividades públicas ou particulares, salvo 

as adiànte enumeradas, desde que não prejudiquem o exercício regular das 

atribuições do cargo ou emprego ocupado: 

a) as que, sem caráter de emprego, se destinem à difusão .e aplicação de idéias e 

conhecimentos; 

b) elaboração de pareceres científicois e de respostas a consultas sobre assuntos 

especializados; 
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cj assistência e orientação a outros serviços, quando autorizados pelo dirigente da 

repartição.a que pertence o servidor; 

d) participação em órgãos de consultoria ou de deliberação coletiva. 

Por sua concêituação, resta claro que esta modalidade de adicional não poderá ser 

compatível com a concessão de horas extras, como já informado pelo artigo 17, parágrafo 

segundo, da Lei n^. 11.170/08, eis que resta impossibilitado o controle de horários de um 

servidor disponível por período integral à Administração, ainda que o artigo 72 desta mesma 

norma prèvejâ a obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais dé trabalho. 

A possibilidade descrita no artigo do mesmo regramento estipula a concessão da 

vantagem nos casos em que a execução das funções pleitearem, em caráter definitivo, a 
ft» 

execução^de^tatefas suplementares de natureza"*técnica ou científica, durante ou após o 
c v JHy 

expediente; ^envolvendo consultas, pesquisas,planejamentos, dentre outras atividades, 

igualmente à primeira hipótese> tal adicional.também se .torna incompatível com a;concessâo 

de horas extras, eis que o dispositivo legal deixa ciara a possibilidade de execução de serviços 

após o expediente; •4, • 

Art. 8? - Conceder-será o adicional de função previsto nesta subseção quando o 

exercício das atividades inerentes ao cargo ou emprego reclamar, em caráter não 

eventual, a execução de tarefas suplementares de natureza técnica ou científica, nem 

sempre cumpridas na repartição, durante ou após o expediente, envolvendo estudos, 

consultas, pesquisas, planejamento, entre outràs. 

Parágrafo único - O adicional mencionado neste artigo será fixado entre o mínimo de 

30% e o máximo de 100%, atendidos concomitantemente os seguintes fatores: 

a).complexidade das tarefas executadas; 

b) périodicídade de sua realização; 

c) deslocamentos éxigidos do servidor; 

d) responsabilidade ou representação superiores às normalmente inerentes à classe; 

e) rendimento administrativo. 
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Interessante ressaltar que o artigo 8? deste mesmo dispositivo, em seu parágrafo 

único, ressalta que o referido adicionai será concedido desde que atendidos os fatores 

elenCados nas alíneas "à" a "e". Ocorre que a alínea "e" informa a observância áo quesito 

"rendimento administrativo", o que nos leva a questionar a compatibilidade deste adicional 

(desde que ; concedido sob este argumento) com a Vantagem Especial de Eficiência, 

considerandó que ambos gratificarão a mesma situação do servidor, qual seja, sua 

produtividade. 

't 

Pòr .fim, o artigo 92 deste mesmo decreto dispõe sobre a possibilidade de sua 

concessão desde que ò servidor desempenhe tarefas que- exijam habilidades específicas 

alicerçadas em. amplos conhecimentos e formação diferenciada do executor das funções, 

atestando-se deste modo, a sua capacitação profissional, Como quesitos de observância para 

concèisãó*-desta vantagem, são listados: a quJ^ade técnica exigida (a), o rendimento 

administrativo desejâdò (b) e o grau de habilitação (c): 

Art. 92 - O adicional pelo desempenho de tarefa que exija habilidade específica será 

concedido quando, nò exercício não eventual das atribuições próprias do cargo ou 

emp/ego, a atividade a ser executada reclamar dò servidor, além do graú de 

escolaridade previsto, habilitação específica decorrente de: 

I - disposição legal ou regulamentar que a torne exigível para o desempenho das 

atribuições do cargo ou emprego; 

II especialização adquirida em programa de capacitação, treinamento ou 

aperfeiçoamento profissional, correlato com a formação básica ou com a atividade 

exercida, segundo critérios a serem definidos; 

III - reconhecida experiência na respectiva área de conhecimento. 

Parágrafo único - Ò adicional referido neste artigo será fixado entré o mínimo de 20% . 

e o máximo de 70%, atendidos: 

a) a qualidade técnica exigida; 

b) o rendimento administrativo desejado; 
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c) ograu de habilitação requerido. 

Gom relação à alínea "b", esta novamente delata a gratificação por rendimento do 

servidor, o que novamente nos leva a cogitar a possibilidade de tornar essa concessão 

incompatível com a Vantagem Especial de Eficiência, por ambas gratificarem a mesma 

motivação. 

Este mesmo decreto é claro ao repetir a descrição já amparada pela Resolução n2. 

01/1992, tíá .qüál se prevê que o referido adicional somente será-concedido mediante 

solicitação do Diretor da unidade administrativa, desde que este pleito seja devidamente 

fundamentado,'sendo que o mesmo somente passará a perceber a. benesse após a publicação 

do ato concessor nó Diário Oficial. Todavia, nota-se que a norma em momento algum 

estabelece ̂ critérios para apuração das situações \cima previstas para que haja a adequada 

concessão" dó; adicional aos servidores (não hájn^nhum regulamento neste ordenamento 

jurídico prevéhdo a forma de implementação da vantagem e seus respectivos percentuais). 

O Decreto n®. 1.409/1992 deixa claras duas situações a serem enfatizadas para fins 

de análise dás possibilidades de concessão desta vantagem. A primeira sé encontra descrita 

no artigo 15 desta norma, onde se lê: 

Art. 15 - As despesas com o pagamento do adicional de função ficam limitadas a 20% 

fviWte por cento) da despesa de pessoal efetivamente realizada pelo órgão ou 

.entidâde. com pagamento de remunerações básicas e vantagens não eventuais. 

(grifos nossos). 

Pela simples leitura deste dispositivo pode-se concluir que somente 20% (vinte por 

cento) da vérBá concedida para despesas com pessoal (abrangidas as.remunerações básicas e 

as vantagens não eventuais) poderá ser utilizada para pagamento do adicional de função. 

Ocorre que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar ne. 101, de 04 de maiò de 

2000) prevê que somente 6% (seis por cento) da verba direcionada aos estados poderá ser 
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utilizada para pagamento de pessoal do Poder Judiciário, nos tèrmos do artigo 20, inciso II, 

alínea "b", observada a margem de segurança de 95% (noventa e cinco por cento), 

estabelecida pelo parágrafo único do artigo 22 deste mesmo regramento: 

Art..22. (...) 

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por 

cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver 

'incorrido no excesso: 

• I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 

oüálduér título, salvo ós derivados de sentença judicial ou de determinação legai ou 

contratual, ressalvada á revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 

II - criacão de cargo, emprego ou função: ^ 

iil - alteração de estrutura de carreira que^mpiique aumento de despesa: 

IV. - -provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer 

título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de 

servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 

da.Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

Em observância ao ditame acima mencionado, esta Administração editou o Decreto 

152, de £0 de abril de 2010, que suspendeu a contratação dè horas extras a qualquer título, 

vedou.a conversão de l /S (um terço) do período dé férias em abono pecuniário, suspendeu o 

pagamento ricHínpórte dé 20% (vinte por cento) do percentual recebido a título de Adicional 

de Função não incorporado, suspendeu os pagamentos: das vantagens pecuniárias (adicionais 

e gratificações) incidentes sobre a estabilidade econômica, das verbas denominadas 

"vantagem art. 263" e "Complemento Salarial IPRAJ" (incluído, pelo Decreto 212/2010), da 

vantagem:éspéciál de eficiência (artigo 14 da L 11.170, de 26 de agosto.de 2008). 

Este mesmo.decreto passou a proibir a designação .de servidor" permanente de cargo 

de nível médio para responder por cargo permanente de nível superior, determinou a análise 
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dos contratos terceirizados visando expurgar de seus respectivos objetos as atribuições 

próprias-,dos servidores do Judiciário, considerou como irideni2áveÍ5 os valores a título de 

pagamento de liçenças-prêmio reconhecidas e não usufruídas e delimitou a reestruturação 

de cargos e.carréiras, atalhando a aposição de cargos, funções e atribuições entre as carreiras 

de nível médio e superior. 

Solicitamos perante está Administração uma normativa que revogasse o disposto 

neste dectètò,© que até 0 momento não foi atendido. Deste mòdò, considerámos que, para 
* ílv " - • ' 

fins de apuração das evidências verificadas, este decreto continua em vigor até o presente 

momento. E como parte das determinações deste regramento hão foi observada, foram 

"Gratificação Especial de Eficiência" nos contracheques de todos os servidores desta 

Instituição - ao ponta que este decreto determina a suspensão do seu pagamento, a Lei 

Ordinária ne. 11.919, de 22 de junho de 2010 a converte em vantagem pessoal, dando assim 

prosséguirpénto:áo seu pagamento. 

Outro exemplo.que pode ser mencionado a fim de ratificar a ináplicabilidade deste 

decreto é a continuidade da verba de horas extras nas folhas dos servidores. A norma é clara 

ao determinar *a suspensão do pagamento desta verba, seja ela representada por parcela fixa 

ou variável. Todavia, por meio do Processo Administrativo 20.275/2009, foi criado um novo 

código, denominado "Reposição Art. 39", visando a manutenção das horas extras percebidas 

èm data anterior à vigência dá.Lei n9.6.677/94 (Estatuto) na folha de pagamento. 

Verificamos que o artigo 3ê do Decreto Judiciário n*. ÍS2/2Ó1G foi devidamente 

implantado no que tange à redução da gratificação que hora se trata, de modo que „ -

conseguirfios verificar o decréscimo de 20% (vinte por cento) da vantagem pessoal de 

Adicional de Função nos contracheques dos servidores no mês de junho de 2010, conforme 

mencionado nesta normativa. Ocorre que neste mesmo mês é publicada a Lei ne. 11.919 (em 
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22 dè junhò)Mque extingue o referido adicional e cria, em caráter substitutivo, a Gratificação 

por Condições Especiais de Trabalho - CET, o que mantém o adicional na folha dè pagamento 

de forma dissimulada, iludindo os interesses da aludida legislação e onerando ainda mais esta 

Administração, o que não pode prosperar. 

acima amparadas, esta auditoria conclui, de forma liquidante, que o adicional de função é 

incompatível com as seguintes verbas: 

• . Gratificação de Incentivo; 

• Gratificação por Condições Especiais de Trabalho- CET; 

» Gratificação por Regime Integral-RTi; 
-

8 Vantagens Pessoais recebidas a qualquer título (inclusive a Vantagem Especial de 

Cargo ém Comüssão; 
a Função de Confiança. 

32. VANTAGEM PESSOAL 

As vantagens pessoais são-gratificações conferidas aos servidores cujo caráter é 

eminentemente subjetivo, inerente às peculiaridades e especificidades de cada um. 

Verificamos.por meio dèstè procedimento de auditoria que pela simples análise das verbas 

apuradas nas folhas de pagamento dos servidores não sé consegue apurar a motivação 

específica para suas respectivas concessões. 

Esta modalidade de vantagem vem sendo concedida há tempos pelo Judiciário do 

Estado da Bahia sob diversos fundamentos, alicerçados no ordenamento jurídico vigente. -

Verificamos que o Estatuto dos Servidores Estaduais de 1966, qual seja, a Lei Ordinária n®. 

2.323, datada de 11 (onze) de abril, estabelece vantagem pessoal aos servidores do quadro 
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permanente que exerçam cargo em comissão ou função gratificada pelo interregno de 10 

(dez) anos, nós seguintes termos: 

Art. 283 - Ao funcionário efetivo que exercer, por dez anos, cargo em comissão ou 

fu_nção gratificada, á assegurado o direito de continuar a perceber, no caso de 

exoneração ou dispensa como vantagem pessoal, o valor em dinheiro do vencimento 

óu gratificação correspondente ao símbolo de maior valor que tenha percebido peto 

•prazo de 3 (três) anos, obedecido, para o cálculo, o disposto no artigo 174 desta Lei. 

(grifos nossos). 

Verificamos que previsão semelhante foi apurada nos regramentos posteriores, o 

que convãlida a incidência desta regra e de sua respectiva verba no ordenamento estadual, 
.1 > 

atualmente denominada como Estabilidade Econ*® ' a. 

A i . 2.323/66 informa ainda de modo expresso que esta vantagem será majorada 

sempre :que houver aumento nos vencimentos dos servidores, decorrentes de.desvalorização 

da moeda, nos mesmos percentuais, sendo possível a sua incorporação (desde que não sirva 

de basede cálculo para outras vantagens). Esta normativa previa ainda a possibilidade de 

alteração dÔ jíálor da vantagem caso o servidor viesse.a exercer um novo cargo em comissão 

ou função gratificada, igualmente por período superior a 03 (três) anos,,ocasião em que o 

mesmo-teria o direito a percepção do valor do novo símbolo. Todavia, ao momento de 

assunção da nova gratificação, o servidor deveria optar pela percepção dos valores do novo 

cargo ou fundão ou pêlo quantum já percebidos título de estabilidade. 

Leis posteriores estabeleceram a majoração desta modalidade de vantagem pessoal 

por meio de reajustes do vencimento básico ou valor percebido a título de cargo em 

comissão, Comò exemplo, podem ser mencionados Os seguintes regramentos: Lei n9. 4.019, 

de 13 (treze) de maio de 1982, Lei n9. 6.062 de 08 de maio de 1991, Lei 6.354 de 30 de 

dezembro de 1991 è Lei n^. 6.403 de 20 de maio de 1992, que ocasionaram a majoração dos 
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vencimentos e das. respectivas vantagens em 40% (quarenta.por cento), 65% (sessenta e cinco 

por cento) e 60% (sessenta por cento), respectivamente, 

Esta última lei ordinária tratou ainda da vantagem pessoal concedida pela Lei n^. 

2.323/66, alterando os critérios para sua concessão e minorando o período para aquisição, 

como sé. vê pela-simpies análise do artigo 15: 

- v Art. 15 - Ao servidor contratado da Administração Direta, das Autarquias e Fundações 

Estaduais, que exercer por dez (dez) anos, contínuos ou não, cargos em comissão de 

direção, chefia, assessoramento superior e intermediário nos órgãos e entidades 

referidas ou função de confiança formalmente instituída em empresas públicas e 

sociedades de economia mista estaduais, é assegurado o direito de perceber, como 
' • , v- . • * ft » 
Vantagem pessoal, em caso de éxónefasãd "ou dispensa, o valor correspondente à M gratificação do símbolo do cargo ou função de maior hierarquia que tenha exercido 

. "r 

por mais de dois (02)-anos, obedecido para cálculo o disposto no artigo 19 e seu 

parágrafo único da Lei ne 6.354, de 31 de dezembro de 1991. (grifos nossos). 

É interessante frisar que este dispositivo trata da possibilidade de concessão da 

benesse ao servidor contratado da Administração Direta, o que nos faz refletir sobre a sua 

inconstitucionalídade devido à possibilidade de sua condescendência ao servidor admitido 

pelo Poder iPúblico por meio diverso ao estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal 

(ressàlte-se que. a Lei ns. 6.403 é posterior à atual Carta Magna). Em suma, o dispositivo 

supramencionadó prevê a possibilidade de contratação de pessoa! pela Administração e de 

concessão a este dè vantagem pessoal de estabilidade. 

Em seqüência, com o advento do atual Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da 

Bahia, a vantagem pessoal de estabilidade econômica adquiriu melhor roupagem ç -

tratamento normativo, mantidas as prerrogativas da legislação anterior, conforme se atesta 

pela análise dp_artigo 92: 
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Art. 92 - Ao servidor que tiver exercido por 10 (dez) anos, contínuos ou não, cargo de 

provimento temporário ou mandato eletivo estadual, é assegurada estabilidade 

econômica, consistente no direito de continuar a perceber, no caso de exoneração, 

dispensa ou término de mandato, como vantagem pessoal, retribuição equivalente a 

30% (trinta por cento) do valor do símbolo ou do subsídio correspondente ao cargo 

. de maior hierarquia ou mandato oue tenha exercido por mais de 2 (dois) anos, ou a 

diferença entre o valor deste e o vencimento do cargo de provimento permanente. 

{grifos nossos). 

Este Estatuto corrige a redação confèrida pela legislação anterior, expurgando do 

dispositivo a denominação "contratado", atribuída ao servidor dã Administração. Todavia, o 

mesmo passa a assegurara estabilidade àqueles que tenham assumido mandato eletivo em 
. . a • 

âmbito estãdüãl, atribuindo, a título de vantagem^pesspal a retribuição equivalente a 30% 
JÜr 

(trinta por cento) do maior valor de símbolo ou dé subsídio que tenha percebido pelo 

éxercício mínimo de 02 (dois) anos, ou a diferença desta percepção e o vencimento básico. 

EstèrYegulamento estabelece ainda que será computado, para fins de concessão 

desta verba, o exercício de cargo em comissão, chefia e assessoramento superior e 

intermediário na Administração Direta, nas Autarquias e fundações, e de funções de 

confianças formalmente instituídas nas empresas públicas e sociedades de economia mista. 

O parágrafo.sétimo do artigo.92 deste Estatuto prevê ainda a forma de incorporação 

da aludida vantagem: 

Art.92.(...) 

§ A incorporação da vantagem pessoal, nas hipóteses do parágrafo anterior, será 

calculada e fixada com base no valor do símbolo correspondente ao cargo de 

provimento temporário da administração direta, da autarquia ou da fundação, onde 

seia o servidor lotado, oue mais se aproxime do percebido pelo mesmo, não podéndo 
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exceder o vaíor do símbolo correspondente ao .cargo de maior hierarquia. {grifos 

nossos). 

Além da possibilidade de incorporação desta vantagem, como acima explicitado, a 

norma ainda estabelece que a mesma somente poderá ser concedida, com a respectiva 

contagem de tempo de serviço, após o término do estágio probatório, sendo vedadas 

quaisquer parcéías, retroativas aos servidores que anteriormente tenham se enquadrado em 

situação assemelhada (artigo 268). 

Note-se que até ó presente momento somente a vantagem pessoal a título de 

estabilidade .econômica foi juridicamente amparada, Entrementès, em 2001, o ordenamento 

jurídico baiano inova com a conversão das cotas de salário família indevidamente pagas aos 

servidores em vantagem pessoal, como dispõe o artigo 12 da Lei n^. 7.815: 

s 
Art. i s - As cotas de salário-família concedidas até 31 de marco de 2001. a servidores 

públicos estaduais, civis e militares, ativos e inativos que percebam remuneração 

. mensal supèrior ao limite.estabelecido oarà concessão-deste benefício pelo Regime 

Geral da Previdência Social, terão os seus correspondentes valores convertidos em 

vantagem pessoal irreaiustável, que será paga conjuntamente com a remuneração de 

cada mês, sobre a qual não incidirá qualquer desconto ou vantagem. 

Parágrafo único - A vantagem pessoal prevista neste artigo será paga enquanto 

perdurar a condição de dependência que motivou a, concessão do benefício, 

procedendo-se ao seu cancelamento no mês seguinte ao da ocorrência do ato ou 

fàtoique determine a suspensão do respectivo pagamento. (grifos nossos). 

Tal concessão, inaugurou uma verdadeira "aberração jurídica" ao prever que o 

servidor passaria a perceber, a título de vantagem pessoal, uma benesse da qual não tem 

direito, em total prejuízo à instituição previdenciária responsável pelo seu pagamento em 

folha. Nota-se ainda que o parágrafo único do referido dispositivo pretende regulamentar a 

situação esdrúxula prevista no caput, ao informar que o pagamento da vantagem somente 
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perdurará pelo período que supostamente motivou a sua concessão> sem informar a medida 

jurídica cabível' para os casos de outorga da vantagem àqueles que não possuem qualquer 

situação de dependência que motivem a implantação da benesse. 

Conceder tal absurdo impende expressamente a Isonomia, na qual, segundo o 

filósofò;grego Aristóteles, "devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os iguais, na 

medida de suas desigualdades" - o ordenamento jurídico, por meio desta norma, conceder 

tratamento equiparado a servidores que se encontram em situação totalmente diversa, o que 

não se pode admitir. 

Sequenciando a análise das vantagens pessoais, déparamo-nos com um novo 

contrassenso ao verificar que a Lei n®. 7.816, de 04 de junho de 200Í, converte em vantagem 
y . 

pessoal a gratificação de estímulo à eficiência dos servidores do Poder Judiciário da Bahia. 

- , , . 8 
Primeiramente/ é cabíveha análise da natureza jurídica da Gratificação de Estímulo à 

Eficiência, Qualidade ou Produtividade, restabelecida pela Lei n® 4.655, de 23 de dezembro de 

1985 (alterada"pela Lei n^. n$ 6.411, de 19 de junho de 1992) e reestruturada pela lei ns. 

6,955, de 04 (quatro) de junho de 1996. Por sua própria denominação, infere-se que tal 

gratificação busca precipuamente a bonificação de servidores que iniciarão atividades de 

cunho específico, com delimitadas habilidades e qualificações técnicas, visando a sua 

incitação. Énrviòutras palavras, esta gratificação visa estimular o servidor para qúe o mesmo 

aumente ou garanta/mantenha a sua produtividade. 

Enquanto a Lei ns 4:655/85 prevê percentuais variáveis, a Lei ne. 6.955/96 estabelece 

percentuais fixos, cujos valores somente variarão conforme o quantum. arrecadado de custas 

mensais. Ocorre que em 2001, com o advento da Lei rís. 7.816, converteu-se esta gratificação 

em vantagem pessoal, de modo que à mesma foi estabelecido um valor fixo, passando a - -

integrar ^remuneração dos servidores, nos termos dos artigos 1- é 2^ desta norma. 
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Art. - A gratificação de estímulo à eficiência, prevista no art. 29, dâ Lei n^ 6.955, de 

04 de junho de 1996, fica convertida em vantagem pessoal pelo valor de R$ 230.00 

(duzentos é:. trinta reais), de todos os servidores do Poder Judiciário que a 

perceberem na data de entrada em vigor desta Lei. (grifos nossos). 

Art. 22 - A vantagem pecuniária de que trata o artigo anterior será paga 

conjuntamente com os vencimentos do cargo, e integrará a remuneração para efeito 

de: 

I - gratificação natalina; 

II - cálculo da remuneração de férias; 

III - abònó pecuniário, resultante da conversão de parte de férias a que o servidor 

tenha direito; 
a , 

IV --'aposentadoria que ocorrer a par t i r ia data em que esta; Lei entrar em vigor. 

{grifós nossos). 

Êlsta lei estabèíece ainda, no parágrafo único do artigo 2e, que esta vantagem pessoal 

é compativel.com o adicional de função da Lei 6.355/91 e com quaisquer outras vantagens 

existentes, devendo ser reajustada nos mesmos moldes que ò vencimento básico. Ocorre que 

a partir do momento em que ocorre a alteração nominal da verba na folha de pagamento, 

perde-se a fundamentação de sua origem, o que pode acarretar em inconformidades quanto 

à concessão de benesses aos servidores. 

I 

Como atèsté desta alegação, em 2008 foi publicada a Lei n2.Ü.17Õ, onde se estatuiu 

a Gratificação Especial dé Eficiência, extensível somente aos servidores efetivos que 

ingressaram no Judiciário após a conversão da Gratificação anterior em vantagem pessoal. 

Todavia, está benesse também foi convertida em vantagem pessoal com a edição da Lei n9. 

11.919, de 22 de junho de 2010. Deste modo, o ordenamento jurídico passou a prever duas 

vantagens pessoais com idêntico fundamento; ocorre que, como já informado, após a 

conversão, perde-se a natureza jurídica nominal originária da verba, possibilitando a 

concessão emjduplicidade (já que norma determinante da conversão da gratificação anterior 
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determina a sua compatibilidade com quaisquer outras vantagens existentes - artigo 22, 

parágrafo unicó, Lei n®. 7.816/2001), o que não deve prevalecer. 

Aiém da possibilidade de duplicidade de vantagens com idêntico fundamento, a Lei 

n9. 11.170/2008 prevê ainda, em seu artigo 23, que auferida redução remuneratória aos 

servidores; inerentes à implementação desta norma, serão concedidas as diferenças 

deduzidas a título de vantagem pessoal, o que ampara a criação de uma nova modalidade 

desta benesse. 

. A vantagem pessoal dà Lei ns. 7.816/2001 é novamente amparada pela Lei nQ. 7.885, 

de 23 de agosto de 2001, que estabelece um valor inferior de gratificação desta verba, desde 

que mantidos os créditos dos demáis servidores que já a percebem na quantia prevista no 

regime anterior - artigo 5?. Está mesma norma inova, em seu artigo 72, criando uma nova 

modalidade de vantagem pessoal Vejamos: jJjP 

Art. 72 - Pica assegurada aos serventuários da Justiça que sofrerem redução na 

remuneração, mensal do cargo permanente, decorrente da aplicação desta Lei, a 

atribuição de vantagem pessoal irremovivel, irredutível e reaiustável e que possibilite 

a recomposição das referidás perdas. computando-se a média aritmética dos 10 (dez) 

maiores valores da remuneração do cargo permanente percebidos nos últimos 12 

(doze) meses. 

§ l s - Na apuração da remuneração determinada ,nos termos deste artigo, não serão 

computados a gratificação de fériias, a gratificação natalina, o abono pecuniário e 

eventuais diferenças pagas no período. 

"§ 2® - Para os efeitos do disposto neste artigo fica estabelecido que o adicional de 

tempo de sèíviçõ não incidirá sobre a vantagem* pessoal nele instituída, (grifos 

nossos). 

Em suma, os servidores que sofrerem decréscimo remuneratório Inerente à aplicação 

desta lei passam a perceber, a título de vantagem pessoal, a diferença deste valor em parcela 
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irremovívél, irredutível, porém reaiustávél. para que sé pérmita a recomposÍção_das verbas do 

servidor. 

Esta mesma lei inova mais uma vez ao prever, em seu artigo 99, a incorporação da 

vantagem pessoal decorrente da Gratificação de Incentivo á Eficiência, além das demais de 

caráter permanente dos Serventuários: 

Art. 95 - Ficam incorporadas aos vencimentos constantes das Tabelas mencionadas 

no art. 19 desta Lei todas as parcelas remuneratórias permanentes dos serventuários 

da Justiça em atividade, exclusive a vantagem instituída pela Lei n^. 7,816, de 04 de 

iuríhó-dé-2001, e d adicional por tempo de serviço, {grifos nossos). 

Com esta previsão, o ordenamento jurídico passa a prever a possibilidade de 
Jr ' 

manutenção de inúmeras vantagens em folha- com a mesma denominação "vantagem 

pessoal", sem que se saiba ao certo a motivação específica de cada uma, o que dá ensejo a 

incompatibilidades remuneratórias, eis que torna-se impossibilitada a forma de distinção das 

verbas constantes destá gratificação. 

Igualmente inovando, a Lei ne. 10.400, de 23 de outubro de 2006, em seu artigo 82, 

previu, ao conceder uma nova redação à Lei ns. 7.885/2001, nova modalidade de vantagem 

pessoal, inerente à incorporação cio adiciona) de função, fixada em valor nominal, nos 

seguintesLtermos: 

Art. 8S - O art. 3? da Lei ne 7.885, de 23 de agosto de 20Ó1, passa a vigorar com a 

.redação que se segue, acrescido de dois parágrafos: 

"Art. 32 - Os servidores integrantes do quadro permanente do Poder Judiciário que 

na data da publicação desta Lei estiverem percebendo a gratificação do adicional de 

função criada pêlo art. 59, da Lei ne 6.355, de 30 de dezembro de 1991, poderão 

incorporá-la até o limite de 150% (cento e cinqüenta por cento), desde que percebida 

pelo período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) intercalados, calculado com 
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base.no percentual médio auferido no respectivo período aquisitivo, incidente sobre 

o valor percebido pelo servidor na data de configuração do direito. 

§ 1 * . concessão desta vantagem obedecerá a critérios objetivos fixados por 

. ^ Resolução do Tribunal e ficará condicionada à realização de atividades que exijam 

maior assistência do servidor, que há de ficar integralmente à disposição da unidade 

ou órgão, a critério do Presidente do Tribunal. 

§ 29 - A vantagem pessoal de que trata o caput deste artigo, fixada em valor nominal, 

será maiorada sempre no mesmo percentual atribuído ao cargo de provimento 

permanente", {grifos nossos). 

Note cjue o parágrafo primeiro informa que o referido adicional, incorporado a título 

de vantagem pessoal (nos termos do parágrafo segundo, supra), atesta que a concessão da 
O i 

vantagem obédecerã critérios objetivos, estando condicionada à realização de atividades de M 
maior assistência, dó servidor ao Tribunal. Ocorre/que é inerente à natureza da vantagem 

pessoal ser subjetiva, o que vai desencontro com esta diretriz. 

Ainda, considerando que após o período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) 

intercalados o servidor adquire o direito à incorporação do referido adicional, mesmo que ele 

não mais exerça funções nos moldes descritos acima, elé prossegue com a aquisição da 

gratificação, podendo adquirir uma nova vantagem caso posteriormente venha exercer outra 

atividade que exija requisitos específicos descritos em lei. 

Deste mòdò, com relação à implantação das vantagens pessoais aos servidores, há 

necessidade que se apure com atençãó a forma de concessão, para que o servidor não venha 

a ser gratificado inúmeras vezes pelo exercício da mesma função com várias vantagens 

diferentes, expressamente previstas em lei. Considerando que as vantagens pessoais 

incorporadas em valor.nominal são reajustadas no mesmo percentual de majoração dos - " 

vencimentos básicos (artigo ia, inciso II, Lei n^. 12.211, de 20 de abri! de 2011), tais 

concessões acarretam em grandes rombos na folha de pagamento de pessoal, onerando 

excessivamente o Poder Público. 
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Verificar a aderência do provimento / admissão em relação ao divulgado no 

Diário Oficial; 

Com o fito precípuo de averiguar a adequação dos provimentos e admissões dos servidores e 

a vinculação destas informações àquelas divulgadas no Diário Oficial, efetuamos a análise das 

pastas dos servidores ab ihitio, visando a parametrização das mesmas com os cargos 

ocupados: Pára tarifo, utilizamo-nos do acesso ao Sistema dé Gerenciamento de Arquivos -

SGA, implantado pela empresa EGBA para gestão de documentos desta Administração. 

Em análise às pastas, verificamos que grande parte dos servidores com mais tempo de serviço 
v 

nesta Instituição não possui a publicação referente ao seu ingresso na Administração por meio 

de acostamento de página do Diário Oficial. Em contrapartida, constatamos que devido ao 
ingresso destes em momento deveras anterior à Êonstituição Federal, promulgada em 05 de 

• '• Jg 

outubro de 1988, parcela destes possui em sua pasta um Contrato de Prestação de Serviços 

firmado com o Tribunal de Justiça; o que atesta, com relação à alguns, a desconformidade não 

somente com relação à aderência do provimento, mas também com relação à forma de 

admissão no quadro de pessoal da Administração. 

Notamos igualmente estes servidores que possuíam um Ajuste firmado com o Tribunal 

posteriormente ingressaram; com pleito administrativo solicitando o cômputo deste período 

para fins de contagem de tempo de sferviço, Com o atendimento destas solicitações em 

sentido favorável, verificamos que a publicação deste dec/s/i/m consta da pasta dos aludidos 

servidores, inclusivé para fins de enquadramento dos mesmos nesta Administração em 

regime diferenciado, 

Cientificamos.àinda que nas pastas de determinados servidores; ainda tratando daqueles que 

ingressaram há tempos no Tribunal, verificamos que somente encontramos documentos 

referentes à sua situação na Administração após os anos dé 1990 e 1991, o que tornou 

impossibilitada^ büsca dos respectivos Diários Oficiais com as comprovações de aderêricias 

de provimento e admissões. 
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Quanto aos servidores; com ingresso recente nesta instituição, verificamos a totalidade da 

documentação em suas respectivas pastas virtuais até o exercício de 2012, eis que a empresa 

contratada para promover a digitalização e o arquivamento dos.dados ainda se encontra em 

procedimento de implantação, e adaptação dos documentos para disposição no modo virtual. 

Ésta equipe de auditoria foi cientificada pela Diretoria do Departamento de Recursos 

Humanos acerca da lotação de um servidor especifico.com a finalidade única dè proceder à 

análise dos Diários .Oficiais, com O fito de sincronizar as informações contidas nesta cartilha 

com as pastas dos servidores, nó intuito de màntê-las sempre atualizadas. 

. . . - a » 
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Verificar a adequação dos cargos x salários na folha do Tribunal; 
Para fins de verificação da compatibilidade entre cargos e salários dos servidores, esta equipe 

de auditoria se utilizou das informações contidas no mapa de tempo de serviço, do anexo ao 

Plano de Cargos e Salários a fim de efetuar a comparação destes dados com os documentos 

encontrados nas respectivas pastas. 

por meio destas análises, verificamos que há servidores que em momento deveras remoto, 

foram indevidamente enquadrados em cargos incompatíveis com sua formação. A título de 

exemplo, podemos mencionar os servidores que, a tempos remotos, eram enquadrados como 

profissionais de nível médio. Com o advento do Plano de Cargos e Salários, grande parte 

destes foi'enquadrada como ocupantes de cargo de nível superior sem que fizesse ]us a tal 

adequação, o que ocorre com os antigos oficiais de justiça è os avaliadores judiciais. 
' • . - A * * 4 

Verificamos, por meio do Plano de Carreiras de 2008 que ambas as funções passaram a ser 
1 cumuladas,ao.mesmo:cargo, qual seja, Oficiai de Justiça Avaliador. Todavia, vale ponderar que 

trata-se de situação esporádica, excepcional, isolada, não podendo ser considerada como 

regra neste Tribunal; 

Todavia, constatamos que alguns servidores que pleitearam progressão por escolaridade não 

apresentaram a documentação exigida pela legislação aplicável e mesmo assim obtiveram a 

benesse prevista emí iei, ò que claramente ofende a Isonomia no serviço público. 

Lato sensu, a compatibilização da estrutura de cargos e salários é deveras complexa, eis que 

há um vasto ròl de normas na folha de pagamento que não puderam ter seus respectivos 

valores apurados, devido à impossibilidade de se averiguar a base para os respectivos 

cálculos, como é o caso das vantagens pessoais. 

Quanto áò vencimento básico ém folha, constatamos a sua adequação com o Plano de Cargos 

e Salários, queídelimita uma tabela de observância a depender da classe e nível do servidor -

lembrando que esteTegulamento é claro quanto à aplicação do Plano anterior aos servidores 

ingressados entre os exercícios de 2008 e 2015. 
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Verificamos ainda que todas as verbas incidentes na folha, que somadas culminam na 

remuneração do servidor, possuem previsão legal, de modo que não há questionamento 

quanto aaplicabilidadé das mesmas. 

Os testes, de auditoria foram elaborados e pautados no conteúdo da Lei NQ 11.Í70/2Q08 e 

seus anexos. A legislação encontra-se disponível para consulta no conteúdo anexo a este 

relatório. 
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Verificar a adequação do grau de Instrução do servidor considerando os pré-
requisitos em relação a escolaridade para ocupação do cargo; 

Para realizar esta checagem, os procedimentos de auditoria utilizaram a base de dados 

constante no siistema SRH, que possui os registro incorporados e integrados com o sistema de 

arquivo de documentação dos servidores. 

*»«tiwnsi 
^ Í*i»rt(><íWt«jl« 

Ĉ Ttfrv th Srvidff 
mi EIÎB wntilciidp 

trrpciiiòvt JM; j Niyti 

* tria&ntoirÚáti 
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psf 
4 Ktvii-vdvotft ttri(to<!ilmí;a 
' Otcuhvjiy 

Prrcdso 
| itetúnit MI U^d 

P'ftpOMá<f 

0 cruzamento com ás.informacões contidas na Lei 11.170/08 dão os critérios para avaliação e 

determinam ós pré-requisitos para a ocupação de cargos e funções na administração. A 

legislação está descrita no Art. 92 da legislação: 

Art. 92.- São requisitos de escolaridade para ingresso: 

Avenida Bastian. 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - CEP: 90130-020 
''tíiTc i. ' ' ' * "" -i ' • í "*' ' ; — v i .-•' " ' i. 4-Ã. ij ítfí" V i ; (51) ,3037.5034 j www.macielaudltores.com.br | contato@macielaüdliòres.cóm br 

http://www.macielaudltores.com.br


TCE/GEPRO 

PG. 227 

X Grupo 
tfnsr 
T 

Auditoria. Consultoria, Perícia e Assessoria 

T C E I G E A R Q 

igilsPir 
I - para ò cargo de Analista Judiciário: curso de ensino superior, inclusive licenciatura plena, 

correlacionado com a especialidade, se for o caso; 

II - para o cargo dè Técnico Judiciário: curso de ensino médio, ou curso técnico equivalente, 

correlacionado com a especialidade, se for o caso; e 

III - para o cargo de Auxiliar Judiciário: curso de ensino médio. 

Parágrafo único - Além dos requisitos previstos neste artigo, poderio ser exigidos formação 

especializada, experiência e registro profissional, a serem definidos em regulamento e 

especificados em edital de concurso. 
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CERTIDÃO E MAPA DE TEMPO DE SERVIÇO 
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De ^cor.do com o atual Plano de Cargos e Salários - lei 11.170/08 - são requisitos de 

escolaridade jrâía q ingresso para o cargo de Analista Judiciário o nível superior e para o cargo 

de Técnico d rtível médio: Com relação aos cargos comissionados, o escalonamento FC-1 até 

FC-4 serão exercidos por servidores com formação em nível superior. 

Quanto a questão do escalonamento dos comissionados foram encontrados-alguns erros. Por 

exemplo, O servidor de matrícula 900.396-7 exerce função comissionada símbolo FC-3, ou 

seja, deveria ter nível superior para exercer o respectivo cargo. Contudo, no seu mapa consta 

nível médio. Logo, percebe-se que existem servidores que não preenchem o pré-requisito de 

escolaridade estabelecido na lei e, portanto, não poderiam exercer as funções para o qual foi 

designado. 

Com relação aos ocupantes de cargo permanente a problema se deu no âmbito das 

substituições. Isso porque além do PCS, o Decreto 152/2010 trata de situações de requisitos 

de escolaridade e proíbe a designação de servidor ocupante de cargo permanente de nível 

médio para substituir ou responder por cargo permanente de nível superior. 
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Nessa última hipótese, foram encontrados diversos casos de desrespeito a essa norma. 

Servidores de nível médio sendo designado para exercer cargo de nível superior. Exemplos, 

matrículas nMOO.937-6,802.990-3,801.427-2, dentre outras. 

Vale ressaltar que em alguns deles consta a decisão de deferimento da substituição baseada 

na exceção.- Ou seja, devido à necessidade deixa-se a regra.de lado e autoriza a substituição. 

Contudo, a naò observância da norma deve ser exceção e não regra. Mas, essa justificativa -

necessidade - esta dando brecha para a completa inaplicabilidáde do disposto no Decreto 

152/20X0, pols.na maioria dos casos de substituição incorreta era essa a justificava utilizada. 

Por fim, situação quemerece destaque é o fato de,que a. "CERTIDÃO E MAPA DE TEMPO DE 

SERVIÇO" estãò desatualizados com as informações constantes ha "pasta" do servidor e vice-
tí * 

versa. Tal ocorrêhcía pode gerar pagamentos, substituições e progressões incorretas. Um M 
exemplo dessa desorganização entre as informações é que alguns servidores receberam 

progressões pojr.cursò de aperfeiçoamento e não consta na sua pasta a comprovação. Um 

exemplo disso.é o servidor de matriculo n^ 901884-0, que recebeu progressão em razão de 

uma pós-graduação, contudo não consta na sua pasta. 
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Verificar a adequação da progressão de carreira considerando: Classe de 
entrada no cargo; interstício; demais pré-requisitos para progressão (cursos de 
capacitação profissional /especialização); 

A Lei 11.170-08, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Póder Judiciário do Estado da 

Bahia, estabelece em seu artigo 10 que o desenvolvimento dos servidores nos cargos de 

provimento efetivo de carreiras dar-se-á por meio de progressão funcional, desde que suas 

diretrizes estejam -expressamente definidas èm regulamento. Em apertada síntese, a 

progressão horizontal ampara a elevação do servidor entre níveis da mesma carreira, 

enquanto a progressão vertical é caracterizada pela movimentação do servidor entre classes. 

Verificamos por meio dás apurações.auferidas neste procedimento de auditoria que somente 

no ano de' -20l3 a progressão deste Plano de Cargos é Salários foi regulamentada, o que 

ensejou a não ocorrência de progressões por escolaridade. " * 

Em 05 de março de 2013 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico a Resolução n9 01, 

de 20 de^evéreiro "de 2013^ que regulamenta a progressão funcional dos servidores > 

estabelecendo suas diretrizes. V' 

Deste modo, verificamos que a progressão por antigüidade será concedida ao servidor a cada 

dois anòs de efetivo -.exercício no cargo, incluindorse o período de estágio probatório, de 

modo que a áicerisãb ocorrerá em um padrão por vez, de modo automático. 

Já a progressão por merecimento prescinde da observância de critérios melhor 

pormènorizados^A Resolução supracitada informa que para atendimento desta progressão, 

os servidores serão submetidos à Avaliação de Desempenho por meio de preenchimento de 

formulário, observados os critérios de assiduidade, disciplina, produtividade e 

responsabilidade, sendo o servidor avaliado entre as pontuações de 01 a 04. 

m 
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É interessanterfrisar que o servidor não terá qualquer progressão por merecimento caso 

venha a perceber punição disciplinar ou tenha mais de 05 (cinco) faltas não justificadas nem 

abonadas, por árío, Independente de pontuação. 
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A progressão por merecimento pode se dar por meio de titulação, por até 06 (seis) padrões, 

desde que apresente documentação condizente com os quesitos èxigidos. Deste modo, a 

progressão- daqueles enquadrados como técnicos dar-se-á. por meio da comprovação da 

participação èm: 

- Cursos de aperfeiçoamento ministrado por entidades de ensino público ou privado, 

bem como por órgãos ou entidades de formação, treinamento ou aperfeiçoamento 

pújblicps ou privados, com duração de 40h até 119h, desde que ihtrinsecamente 

relacionados com a área de atuação do servidor ou oferecidos pelo Tribunal de 

Justiça, caso em que a progressão será de 1 (um) padrão; 

- Cursos de aperfeiçoamento ministrado por entidades de ensino público ou privado, 

bem;Como por órgãos ou entidades de formação, treinamento ou aperfeiçoamento 

públicos ou privados, com duração de*120 a 359 horas, desde que com conteúdo 

relacionado com a atividade desenvolvida pelo servidor, ou ainda qualificação em 

curso de nível superior ou tecnológico, com carga horária de até 2.400 h., 

reconhecido pelo MEC, caso em que a progressão será de 2 (dois) padrões; 

- "Cursos de aperfeiçoamento ministrado por entidades de ensino público ou privado, 

bem como por órgãos ou entidades de formação, treinamento, aperfeiçoamento, 

extensão universitária ou especialização, públicos ou privados, com duração igual ou 

superior a 360 horas, desde que com conteúdo relacionado com a atividade 

desérivolvida pelo servidor, ou ainda qualificação em curso de nível superior, com 

carga horária superior a 2.400 h., reconhecido pelo MEC, caso em que a progressão 

será de 3 (três) padrões; 

- Mestrado e doutorado que possuam relação com a atividade desenvolvida pelo 

servidor, caso em que a progressão será de 04 (quatro) e 06 (seis) padrões, 

respectivamente. 

Já a progressão daqueles enquadrados como analistas dar-se-á por meio da comprovação da 

participação em: 
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- Cursos.de aperfeiçoamento ministrado por entidades de ensino público ou privado, 

behn,cpmo por órgãos ou entidades de treinamento ou aprimoramento, públicos ou 

privados, com duração de 40 até 119 h, desde que intrinsecamente relacionados com 

a área de atuação do servidor ou oferecidos pelo Tribunal de Justiça, caso em que a 

progressão será.de 1 (Um) padrão; 

- Curseis de aperfeiçoamento ministrado por entidades de ensino público ou privado, 

bem como por órgãos ou entidades de treinamento ou aprimoramento, públicos ou 

privados, com duração de 120 até 359 h, desde que intrinsecamente relacionados 

com a área de atuação do servidor ou oferecidos pelo Tribunal dè Justiça, caso em 

que alprogressãò será de 2 (dois) padrões; 

- Cursos de"aperfeiçoamento ministrado por entidades de ensino público ou privado, 

bem como por órgãos ou entidades de treinamento ou extensão ..universitária, 
Fí » 

* 

públicos ou privados, com duração igual o^superior a 360 h, reconhecido pelo MEC, 
J& 

,e comprovada sua relação com a atividade;desenvolvida pelo servidor, caso em que a 

prògfessãOíierá.de 3 (três) padrões; 

- Mestrado e doutorado que possuam relação com a atividade desenvolvida pelo 

servidor, caso em que a progressão será de 04 (quatro) e 06 (seis) padrões, 

respectivamente. 
* 

Os servidores .sempre ingressam na Administração no mais baixo dos níveis de sua classe, 

tendo esta como a inicial para incidência de suas respectívas.progressões. 

Após a ãn"álisé>do"s critérios estabelecidos para fins de progressão funcional, entendemos os 

mesmos como adequados, em pleno concordância com Carta Maior vigente, podendo ser 

amplamente amparados por este ordenamento jurídico e utilizados para os fins aos quais se 

pretende. 
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Verificar a adequação e cálculo dos adicionais estabelecidos, tais como 

pericuiosidade, insalubridade, salário família, auxílios em geral, adicional 

noturno, verbas específicas inerentes a determinadas funções, inclusive verbas 

de natureza indenizatória, entre outros; 

O Estatuto dos; servidores públicos do Estado da Bahia prevê em seu Título III os direitos, 

vantagens e.benefícios dos servidores. Desta forma, todas as verbas amparadas por este 

tópico de análise encontram-se previstas neste título do regrãmento como vantagens e 

auxílios. Cabe ressaltar, ab initio, que nem as indenizações, nem os auxílios se incorporam aos 

vencimentos ou proventos para quaisquer efeitos; em contrapartida, as gratificações e*a 
• o ' 

vantagemipéssoal de estabilidade econômica incorporam nos casos previstos em lei. 
S > 

i. * 

& Os adicionais encontram-se devidamente amparados no rol de gratificações, previsto no 
P 

artigo 77 e seguintes do Estatuto, outrora mencionado. Este dispositivo faz alusão expressa 

aos sèguíntes^iàicionais: 

- Adicional por Tempo de Serviço; 

- Adicional pêlo. Exercício dè atividades insalubres, perigosas .õu penosas; 

- Adicional pela prestação de serviços extraordinários; 

- Adicional Noturno. 

O Adicional por Tempo de Serviço é concedido aò servidor com máis de 05 (cinco) anos de 

efetivo exercício no serviço público. Completado este qüinqüênio, ele terá direito ao 

percentual calculado à base de 1% (um por cento) somente sobre, o valor do vencimento 

básico do cargo que ocupar, oü do símbolo do cargo que tenha se estabilizado (quando este 

for superior ao-vencimento do cargo permanente), não sendo cornputadas quaisquer parcelas 

pecuniárias, ainda que Incorporadas ao vencimento para outros efeitos legais, podendo ser 

considerado, para fins de concessão da benesse, o período.-de efetivo serviço prestado sob 

qualquer regime de trabalho na Administração. O adicional somente será devido a partir do 

mês em que o servidor completar o anuênio. 
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0 Adicional pelo Exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas é amparado pelo 

artigo 86 e seguintes do Estatuto, onde se prevê: 

A concessão 'destes adicionais cessa com a eliminação do fator de risco que deu causa à sua 

inclusão em folha, sendo que o servidor, tendo direito a receber os adicionais de 

insalubridade e pericülosidade, deverá optar por um deles. O Decreto n®. 9.967, de 06 (seis) 

de abril de<_200fediscip!ina a concessão destes adicionais. 

Comprovado ò labor em condições de insalub Je, o servidor fará jus à percepção de 

adicional .de insalubridade, com base nos seguintes percentuais previstos no artigo 2® do 

referido decreto, nos percentuais de 20% (vinte por cento), 30% {trinta por cento) e 40%, a 

depender.:do.gràu de insalubridade (mínimo, médio ou grande, respectivamente). 

Em contrapartida, o adicional de pericülosidade será concedido ao servidor em um percentual 

fixo de 30% (quarenta por cento) 

Os adÍcionals';dêlnsalubridade e periculòsidade incidirão sobre o vencimento básico atribuído 

ao cargo efetivo ocupado pelo beneficiário, ou sobre o símbolo do cargo em comissão 

ocupado pelo servidor, e não servirão de base para cálculo de quaisquer outras vantagens, 

salvo as relativas a remuneração de férias, abono pecuniário resultante da conversão em 

espécie de parte destas e gratificação natalina. 

O adicional pélâ prestação de serviços extraordinários é regido pelo artigo 90 do Estatuto, e -

será devido ao servidor que exacerbar a hora normal de trabalho. A este será concedido um 

percentual de acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) por hora extra laborada, respeitado o 

limite de 02-(duas) horas diárias. A concessão deste adicionai foi suspensa por meio do 

Avenida Bastian. 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - CEP; 90I3O-ÓSO 

Art. 86 - Os servidores que trabalham com habitualidade em locais 

insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com 

risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

permanente. 
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Decreto ne. 152/2010, que determinou a suspensão da contratação das horas extras, a 

qualquer título (sob quaisquer rubricas), sendo as parcelas fixas ou variáveis. Ocorre que para 

aqueles que possuíam o direito è sua incorporação houve a implantação da verba de 

Reposição,•do.artigo 39 da Constituição Federal. 

Por fim, o Adicional Noturno é a gratificação concedida ao serviço prestado entre as 22 (vinte 

e duas) horas de um dia e às 5 (cinco) horas do dia seguinte, com a obrigatoriedade de 

acréscimp;de<;50% (cinqüenta por cento) por hora laborada. 

Com relação às verbas indenizatórias, verificamos a incidência dos três auxílios previstos em 

lei, quais sejam, a Ajuda de Custo, as Diárias e o Transporte, sèndo que seus valores serão 

determina^dpsLpor Regulamento. 

A Ajuda de Custo visa a compensação das despesas»do servidor que, no interesse do serviço, 

passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, ou que se deslocar a serviço 

ou por motivo de estudo, nó. país ou para 0 exterior. Neste caso as despesas de transporte 

correm por cqrita dà Administração, não podendo essa modalidade de auxílio superar 
5 

importância "superior a 15 (quinze) vezes o valor do maior vencimento pago pela 

Administração, exceto para fins de missão ou estudo no exterior. 

As diárias?serão concedidas ao servidor que se deslocar da sede em caráter eventual oU 

transitório è no interesse da Administração, sendo também concedidas ao servidor valores 

para fins de transporte, que não poderá ficar afastado por período superior a 180 (cento e 

oitenta) dias. 

Já a indenização de transporte será concedida ao servidor que realizar despesas com a 

utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, na sede ou fora - " 

dela, 

no interesse da administração, ocasião em que será devidamente ressarcido das 

despesas obtidas. 
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Dentre os autffíios pecuniários podemos mencionar: 

- Auxílio Moradia - concedido ao servidor que se desloca de sua sede em caráter temporário 

erri benefício e no interesse dá Administração, que nunca será em valor inferior a 20% (vinte 

por cento) da remuneração do cargo permanente, pelo período máximo de 02 (dois) anos; 

- Auxílio-Transporte - devido ao servidor para fins de remunerar suas despesas de 

deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, de modo que a participação do 

servidor não podè~rá ser superior a 6% (seis pór cento) se seu vencimento básico; 

- Auxílio Alimentação. - atribuído ao servidor visando a remuneração de suas despesas com 

remuhèráçãóÍGomò sabido, foi determinada a unificação deste auxílio em todo o Judiciário. y Tv ' ' 

Todas as verbas acima listadas foram apuradas há folha de pagaménto dos servidores, sendo 

que seus cálculos foram elaborados com obediência estrita aos percentuais previstos na 

legisíação^aprêço, * 
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VERIFICAR A ADEQUAÇÃO SOBRE O PAGAMENTO DE VERBAS DE VERBAS DE 

DEVOLUÇÃO E DIFERENÇA DE SALÁRIO (FOLHAS SUPLEMENTARES); 

Dá análise dai folhas de pagamento notou-se a presença de algumas devoluções e diferenças 

salariais. As devoluções mais constantes foram àquelas denominadas "DEVOLUÇÃO NÃO 

TRIBUTADA", "DIFERENÇAS RETROATIVAS", "COMPLEMENTAR NÃO TRIBUTADA", "DIFERENÇA 

DE Nfva":e;''DIFERENÇA DE ANUENIO". 

Com relação à primeira, observou-se a sua ocorrência, principalmente, na folha dos 

magistrados em valores padrões. Sua incidência (percentual e valores) e sua motivação são 

desconhecidas, pois os valores idênticos indicam_que a parcela não tem ligação com a 

situação fün^ohàl especifica de cada magistrado jâ^que o pagamento é feito indistintamente. 

Sendo assim, não foi possível apurar sua forma de cálculo e percentuais de incidência. 

No que diz respeito^. "DIFERENÇAS RETROATIVAS" não foi possível chegar a uma conclusão 

especifica sobre o motivo do seu pagamento e a sua forma de cálculo. Os valores eram 

varladòs de à'coçdo com o servidor/magistrado e não se sabe ao certo qual a sua motivação, 

contudo a própria denominação dà verba sugere seu caráter devolutivo em razão de algum 

suposto pagamento feito a menor. 

Já 
em relação a "DIFERENÇA DE NÍVEL" é o pagamento/da diferença de valor não pago quanto 

da progressão funcional, provavelmente, quando a referida progressão se deu em meados do 

mês e, somente, no período subsequente foi possível realizar ò pagamento da progressão 

Ocorrida anteriormente- - basicamente, os valores são proporcionais ao numero de dias 

faltantes do mês anterior. Quando se trata de "DIFERENÇA DE ANUENIO" nota-se que é a 

diferença do valor do anuênio pago incorretamente quando da época de sua majoração. 
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Observou-se que consta nas folhas de pagamento de cada servidora "data do anuênio" - que 

se refere a data em que haverá a majoração do seu adicionai por tempo de serviço, contudo 

em algumas ocasiões o seryidor somente recebia a referida verba um mês após a data .quei de 

fato, deveria ter óçòrrido o aumento. Nesse caso, no mês em que se inicia o pagamento 

májorado aparéce> também, a rubrica "diferença anuèniò" que se refere ao valor do aumento 

que já deveria ter sido pago. 

Ademaís;'biitfaV:deyólução observada foi a que se refere as diferenças decorrentes do erro na 

conversão da remuneração de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV. Nesse caso, o 

pagamento da réferída verba apareceu no contracheque sob a rubrica dé""COMPLEMENTAR 

NÃO TRIBUTADA". Essa verba varia de acordo com o servidor, pois tem caráter especifico. 

Ressaiterse^qèé a rubrica "COMPLEMENTAR NÃO TRIBUTADA" é tida como neutra e utilizada 

para diversòs tipos:de pagamento/devolução de valores devido ao servidor quando a parcela 

for indenizatória. Logo, não é possível conhecer ao^certo o que está sendo pago, pois ela não 

tem padrão definido e, em razão disso, não foi possível avaliar sua incidência. 
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T C E I G E A R Q 

' LEGIBILIDADE 
COMPROMETIDA 

Auditar a base de dados do cadastro de servidores ativos visando assegurar a 

integridade das informações registradas. 

Os procedimentos de auditoria executaram testes na base de dados do cadastro de servidores 

ativos .deste tribunal. De acordo com as premissas contratuais, o acesso ao banco de dados 

massivo fói^xécuta.do através do sistema còm permissões de usuário cedidas pela equipe de 

géstãò é controle de acessos ao sistema deste Tribunal. 

4 ' • tt-il-V < • • 
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O sistema dexadastro de servidores apresenta algumas inconsistência no registro e retorno 

de busca dé;nch'aves" ao banco dé dados. A ocorrência não gerou inconsistências relevantes e 

pode ser gerada por uma atualização no gerenciamento do banco de dados. O cliente ODBC 

de busca e pesquisa as. tabelas do banco de dados, apresentou erros relacionados a 

incompatibilidades de versões, ratificando as evidências coletadas por essa auditoria. 

T C E / G E A R Q 

* LEGIBILIDADE 
COMPROMETIDA 
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T C E I G E A R Q 

• LEGIBILIDADE" COMPROMETIDA 
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TCE / GEARQ 

^LEGIBILIDADE COMPROMETIDA 

CLIENTE 
"C 
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i w i l l i u w r 

E S 

As referências analisadas por essa auditoria foram validadas através da consulta documental 

nà pasta dos servidores. 0 sistema de busca digital de arquivos apresentou resultados 

satisfatórios èrri relação a integridade dos-dados auditadòs. $ » 

0 processo referente, ao registro dos documentos-émpregado, gera grande risco a integridade 

das informações,' já que essencialmente opera através de processos manuais de alimentação 

da base de dados. De acordo com as boas práticas de segurança da Informação, é necessário 

desenvolver mecanismos automatizados de inclusão de informações e na hipótese de não 

haver essa possibilidade, processos de controle devem ser empregados a fim de garantir a 

exatidão dai'informações inseridas no sistema de aVquivòs documentais deste Tribunal. 
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VERIFICAR A ADEQUAÇÃO SOBRE O PAGAMENTO DE VERBAS DE DEVOLUÇÃO 

E DIFERENÇA DE SALÁRIO (FOLHAS SUPLEMENTARES); 

Da análise das folhas de pagamento notou-se a presença de algumas devoluções e 

diferenças salariais. As devoluções mais constantes foram àquelas denominadas "DEVOLUÇÃO 

NÃO TRIBUTADA",; "DIFERENÇAS RETROATIVAS", "COMPLEMENTAR NÃO TRIBUTADA", 

"DIFERENÇA DE NÍVEL" è "DIFERENÇA DE ANUÊNIO". 

Com relação à primeira, observou-se a sua ocorrência, principalmente, na folha dos 

magistrados,em valores padrões. Sua incidência (percentual e valores) e sua motivação são 

desconhècidas, pois os valores idênticos indicam que a parcela não tem ligação com a 

situação funtíonal especifica de cada magistrado já que o pagamento é feito indistintamente. 

Sendo assim, não foi possível apurar sua forma de cálculo e percentuais de incidência. 

No que diz respeito a "DIFERENÇAS RETROATIVAS" não foi possível chegar a uma 

conclusão especifica sobre o motivo do seu pagamento e a sua fôrma de cálculo. Os valores 

eram variados de acordo com o servidor/magistrado e não se sabe aò certo qual a sua 

motivação, contudo à-própria denominação da verba sugere seu caráter devolutivo em razão 

de algum suposto pagamento feito a menor. 

Já énri :relação a "DIFERENÇA DE NÍVEL" é o pagamento da diferença de valor não 

pago quanto da progressão funcional, provavelmente> quando a referida, progressão se deu 

em meados dõ mês e, somente, no período subsequente foi possível realizar o pagamento da 

progressão ocorrida anteriormente - basicamente, os valores são proporcionais ao numero de 

dias faltantes^do mês anterior. Quando se trata de "DIFERENÇA DE ANUENIO" nota-se que é a 

diferença do valor do anuênio pago incorretamente quando da época de sua majoração. 

Observou-se que consta nas folhas de pagamento de-cada servidor a "data do anuênio" - que 

se refere a data em que haverá a majoração do seu adicional por tempo de serviço, contudo 

em algumas ocasiões o servidor somente recebia a referida verba um mês após a data que, de 

fato, deveria ter ocorrido o aumento. Nesse caso, no mês. em que se inicia o pagamento 

majorado" aparece, "também, a rubrica "diferença anuênio" que se refere aò vaiór do aumento 

que já deveria ter sido pago. 

Ademais, outra devolução observada foi a que se refere as diferenças decorrentes do 

erro na conversão da remuneração de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV. Nesse 
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caso, o pagamento da referida verba apareceu no contracheque sob á rubrica de 

"COMPLEMENTAR NÃO. TRIBUTADA". Essa verba varia de acordo com o servidor, pois tem 

caráter especifico. Ressalte-se que a rubrica "COMPLEMENTAR NÃO tRIBUTADA" é tida como 

neutra e utilizada para diversos tipos de pagamento/devolução de valores devido ao servidor 

quando a parcela for indenizatória. Logo, não é possível conhecer ao certo o que está sendo 

pago, pois ela não tem padrão definido e, em razão disso, não foi possível avaliar sua 

incidência. 
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VERIFICAR A VALIDADE DE DADOS CRÍTICOS DO CADASTRO COMO DATA DE 

NASCIMENTO, FILIAÇÃO, RG, CPF, CTPS, PIS, TÍTÜLO DE ELEITOR, DENTRE 

OUTROS, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DO SERVIDOR 

A análise dos dados críticos dos servidores foi feita mediante a comparação das informações 

auferidas nos Contracheques dos servidores, no Sistema de Gerenciamento de Arquivos e 

aquelas acostados no Mapa de Tempo de Serviço. Utilizando-se desta metodologia, esta 

equipe; de auditoria pode averiguar que há uma defasagem com relação à atualização dos 

dados cadastrais dpvs,servidores em ambos os sistemas (Sistema de Recursos Humanos e o 

Sistema de Gerenciamento de Arquivos}. 

Por meio de pesquisas a estes bancos de dados, verificamos que os dados cadastrais dos 

servidores possuem, algumas pequenas falhas com relação à data de nascimento e data de , fS 
ingresso no Órgão; todavia, estas situações são excepcionais^De modo geral, os dados críticos 

destes servidores encontra-se em conformidade. 

Todavia, verificámos com bastante reincidência a inexistência de dados inerentes ao grau de 

escolaridade dos servidores. A título de exemplo, podemos mencionar o servidor de matrícula 

n5. 901884-0, cíujos contracheques acusaram duas alterações remuneratórias em momentos 

diversos àqueles previstos em lei: averiguamos a percepção de função gratificada pelo 

período de trêsmeses consecutivos e um acréscimo remuneratório nos períodos alheios aos 

previstos em lei como datas de reajuste dos vencimentos. 

Suscitada a dúvida quãhto à situação do servidor, pleiteamos informações em seu mapa, sem 

êxito. Como. uítjma ratio, recorremos à pasta, moménto em que apuramos a assunção de 

função gratificada pelo ínterregno de três meses e uma progressão por escolaridade, pela 

conclusão de curso de espécialização/pós-graduação. Desta forma, constatamos que o 

servidor encontra-se ;em situação regular, com as verbas percebidas em total conformidade. 

Todavia, devido à falta de informações no mapa do servidor hão foi possível a realização da 

aludida apuração somente pelo comparativo deste banco de dados com os respectivos 

contracheques. 

Avenida Bastian. 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - CGP: 90130-020 



TCE/GEPRO 

PG. 248 

J k G r u p o 

^MACIEL 
Auditoria. Consultoria. Pertria € Asséssorta 

VERIFICAR Á INTEGRIDADE DA BASE DE DADOS, VERIFICANDO SE SOMENTE 

FUNCIONÁRIOS ÉXISTENTES ESTÃO CADASTRADOS NA FOLHA 

Com relação à base de dados e os servidores cadastrados não há problemas a serem 

relatados. 

A anáíise individual dos servidores proporcionou o conhecimento de que todas as 

matrículas presente na base de dados corresponde a uni servidor analisado. Portanto, todos 

os servidores estão cadastrados com suas respectivas matrículas e não foi identificado 

qualquer erro de registro ou algum servidor estranho ao quadro de funcionário deste 

Tribunal. . , , * v̂ 

. A integridade da base dé dados está preservada. 

« 
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VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS OU EM SITUAÇÃO DE 

ÓBITO QUE PERMANECEM NA FOLHA DE PAGAMENTO 

A" análise das folhas de pagamento foi feita através da identificação individual do 

servidor através das matrículas constantes na base de dados desse Tribunal. 

Dessa análise foi observada a existência de alguns servidores com a ocorrência: óbito 

e aposentado, porém com folhade pagamento após essa ocorrência. 

• No que diz respeito à primeira situação, cruzandó as informações constantes na 

certidão e mapa de tempo de serviço com a folha de pagamento foi observado que após o 

óbito o servidor continuou recebendo por alguns meses. Um exemplo disso é ó servidor de 

matricula n? 500.24.19 que faleceu em outubro de 2013 e continuou recebendo em 

novembro e dezembro de 2013, neste último as \/erbas foram posta sob uma única rubrica: 

espólio. ^ 

Não se sabe a causa da permanência do%agamento após ò falecimento do servidor, 

nem foi encontrada disposição.que autorize essa concessão. 

Outra, situação observada foi a dé servidores aposentados que. aparentemente 

continuaram na"fo!hà"dè pagaménto. A título de amostragem utilizo do seryidor de matricula 

ne 112.994-5 que foi aposentado em.12.12.2011, conforme mapa de tempo de serviço. A 

folha dè pagamento desse servidor permanece normal, ou seja, mesmo após a aposentadoria 

as folhas de pagaménto continuaram a sèr geradas. Essa situação se repete com o servidor de 

matrícula.de ne 178 >766-7. 

Logo, do cruzamento dessas informações esses servidores aposentados continuam 

ativos na folha dè pagamento. 

Essas questões devéfrvser alteradas junto ao sistema para que não gere pagamento incorreto 

aos servidores que não mais integram o quadro ativo de servidores desse Tribunal. 
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VERIFICAR OS FUNCIONÁRIOS EM DUPLICIDADE OU ATIVOS EM MAIS DE U M 

DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL, VERIFICANDO A ADEQUAÇÃO SOBRE 

ACÚMULO DE FUNÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, A 

LILMITAÇÃO. DA REMUNERAÇÃO EM RELAÇÃO AO "TETO CONSTITUCIONAL" E 

A CARGA HORÁRIA TOTAL CONSIDERANDO O ACÚMULO, CONCLUINDO SOBRE 

A SUA RAZÔABILIDADE 

Analisando o quadro de servidores, através de um relatório gerado em ordem alfabética pelo 

"RH SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS", pode-se perceber que o nòme de alguns servidores 

se repetem, com o numero de matricula diferente, ativos no sistema, e, pasmem, servindo a 

clíentes.diferentes. Para exemplificar tal fato, segue a relação em duplicidade: 
* " * 

MATRICULA FUNÇÃO Í J SITUAÇÃO ATUAL 

190447-7 OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR ATIVO j 

113019-6 - . 4 , TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO ATIVO \ 

Sendo assim, é de fácil constatação, que há servidores ativos percebendo 02 remunerações 

ao mesmo tempo. Tal fato vai de encontro ao estabelecido em lei, devendo ser tratado com 

rigor. 

Noutra quadra, é de suma importância trazer a questão do acúmulo de função, relacionando 

esta com a legislação em vigor. Após uma análise dos contra-cheqües, entende-se que o 

acúmulo dè funções é licito, pois de acordo com a Lei Ordinária 6.354/51, o adicional de 

função é uma vantagem pecuniária vinculada a determinados cargos, empregos ou funções . 

que, para serem bem desempenhadas, exigem um regime especial de trabalho, uma 

particular dedicação, ou uma especial habilitação dos titulares. Sendo assim, tal adicional 

pode seY concedido em percentual incidente sobre o vencimento do cargo ocupado ou 
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salário do emprego permanente, nas hipóteses e percentuais máximos a seguir 

estabelecidos, conforme os incisos I, II E III do artigo 39 da lei ora citada, vejamos: 

Art 39(...) 

I - realização de atividades que exijam maior assistência do servidor que há de ficar 

integralmente à disposição da Administração, e somente dela, até o limite de 150% 

(cento e cinqüenta por cento); 

II - realização de serviços que exijam demorados estudos e criteriosos trabalhos 

técnicos que, nem sempre, podem ser feitos nas repartições, requerendo ao 

servidor a preparação ou complementacão em locais diversos da sede do serviço, 

%até o limite de 100% (cem por cento); 

III - realização de trabalho profissional para o qual se exige habilitação específica, em 

razão da qual se presume maior perfeição técnica e melhor rendimento 

administrativo, até o limite de 100% (ceinpor cento). 

Nesse caso, o regramento deixa claro a incidência do referido adicional sobre o vencimento 

básico ou sàíário, estabelecendo como limite máximo de 150,% (cento e cinqüenta por cento) 

para as hipóteses acima listadas,sendo que esta vantagem passaa integrar a remuneração do 

servidor quando percebida pelo período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (de2) 

intercalados; utilizando como base de cálculo o percentual médio auferido, nos termos do 

artigo 41 da mesma norma. 

No que tange a limitação da remuneração, em relação ao teto constitucional, o artigo 37, 

inciso XI, traz que: 

Art. 37(...j 

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos 

públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, 
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pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, 

incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão 

exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federai, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos 

Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder 

Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder 

Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 

noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em 

espécie, dos Ministros,do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Pòder Judiciário, 

apücâyel este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos 

befensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional ng 41. 

19.12.2003) 

Desta feita, á remuneração e o subsidio dos setvidores públicos não podem excerder , 

magistrados que tiveram sua folha de pagamento analisada, percebeu-se que o subsidio não 

ultrapassa o limite citado anteriormente, contudo a sua remuneração mensal varia, podendo 

ultrapassar o teto estipulado. Còmo exemplo para tal fato, podem ser citadas as matrículas: 

126631-4, 000345, dentre outras que o valor bruto extrapolam o teto do STF. Nessa mesma 

linha de raciocínio, é valido lembrar que diante dos contra-cheques dos servidores, em sua 

maioria, o vencimento e a remuneração não excedem ao que estipula a lei. No entanto 

algumas matrículas se destacam, dentre elas á dé número 5002460. Nessa análise em 

especial, constatou-se que o servidor no mês de Janeiro de 2009 percebéu como valor bruto 

de sua remuneração R$ 37.119,73(trinta e sete mil cento e dezenove reais e setenta e três 

centavos). Sendo assim, é flagrante tamanha desconformidádè com o estabelecido na Carta 

Magna de X988, onde um servidor publico percebe mais qúe um Ministro do Supremo 

Tribunal Federal. 

Numa outra seara, é imperdoável esquecer de tecer alguns comentários sobre á análise da 

carga horária dos servidores, considerando o acumulo de função. O Decreto número 
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1.409/92, em seu artigo sétimo, prevê a obrigação do cumprimento de 40 horas semanais 

para aquele servidorque perceber um adicional de função, vejamos: 

Art. - A concessão do adicional referido nesta subseção implicará para o servidor 

na obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho e disposição 

integral e obedecerá aos seguintes limites: 

I - de 30 a 50%, para cargos e empregos que exijam escolaridade correspondente ao 

grau, completo ou não; 

:l| - de 50 a 100% para cargos e empregos que exijam éscólaridádè de 2^ ou 39 graus 

completos, além de casos especiais a juízo do Governador 
« 

Sendo assim, dentro de uma razoa bi lida de, sçî é acrescido a carga horária semanal do 

servi dor,,que percebe adicional de função, o período.de 10 horas. 
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VERIFICAR A EXISTÊNCIÁ DE VERBAS DUPLICADAS OU CONFLITANTES COM 

OURTAS VERBAS, PAGAS A U M MESMO SERVIDOR 

Para análise deste tópico, da auditoria, utilizamos a simples verificação das verbas incidentes 

nos contracheques dos servidores. Como a folha de pagamento possui a denominação das 

verbas de modo discriminado, resta facilitada a verificaçãà da compatibilidade ou não de 

determinados créditos. 

Conforme delatado nos relatórios anteriores, concluímos.alguns critérios comparativos para 

as verbas, ao delimitar suas inconformídades nos termos da lei. Deste modo, foi possível a 

apuração de vários servidores em situação de irregularidade devido à incidência de verbas 

incompatíveis em folha. A título de exemplo podamos mencionar as següintes^nhatrículas e 

incidências: 

Matrícula Vlês/Ano ncidências 

>274400 . aneiro/2011 Adicional de Função; Incorporado (L) - incidente 

•obre o vencimento básico acrescido da 

estabilidade econômica (a verba de estabilidade 

lão pode ser utilizada como base de cálculo). 

5012805 aneiro/2011 Diferença de crédito de substituição em valor 

superior ao vencimento básico - substituição 

proibida pelo Decreto Í52/2010 (que proíbe a 

Jesignação de servidor ocupante de cargo 

permanente dé nível médio para substituir ou 

esponder por cargo permanente de nível 

;uperior). 
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VERIFICAR A EXISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DÓS REGISTROS DE FREQÜÊNCIA 

DOS SERVIDORES, CONFERINDO SUA ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO A 

FREQÜÊNCIA PAGA, ATENTANDO PARA A TEMPESTIVIDADE DE REGISTRO DO 

PONTO; 

A análise dos registros de freqüência e sua adequação junto a carga horária paga 

ficaram .prejudicadas, isso porque não existe o registro da freqüência dos servidores no 

sistema desse Tribunaí. 

Sendo assim, não há como mensurar se a carga horária cumprida corresponde com'a 

carga horária paga. Inclusive, observando a pasta de, alguns servidores que recebem horas 

extras e-foram.:plèitear o seu respectivo pagamento nòtou-se qüe sempre que se faía em 

jornada de trabalho'remete-se a carga horária leĵ al do servidor. Não há qualquer menção ao 

registro de horário., 

Sendo assim, não existe objeto a ser analisado. 

Avenida Bastian; 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C€P: 90130-020 
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T MACieU 
Auditoria. Consultoria, Perícia e Assessor»a 

CONFRONTAR O VOLUME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS COM AS HORAS 

EFETIVAMENTE ÀPROVADAS, CALCULANDO AS HORAS EXJRAS DE ACORDO 

COM OS REGIMENTOS ESTABELECIDOS; 

A análise desse tópico.seria feita baseado no número de. horas extras que podem ser 

realizadas - máximo de 2 (duas) horas diárias;, podendo ser elevado este limite nas atividades 

q.ue não comportem-interrupção, juntamente com a observância dos valores pagos a esse 

título. 

Nesse aspecto foi observado que os servidores entravam com requerimento parado 

pagamento das horas.extras prestadas e o deferimento era dado em um número fixo de horas 
a , extras mensais. * 

ã 
Uma questão que aqui surge é em relação ao controle da carga horária, pois essa 

fiscalização nãb é feita, principalmente, porque não há um registro de freqüência. Logo, não 

há como apurar, com certeza, se a carga horária cumprida pelo servidor, inclusive as horas 

extras alegadas, está correta. 

Todavia', teoricamente, o valor que aparece, no contracheque, de fato, eqüivale ao 

valor pleiteado.a título'de horas extras. 

Aqui, um registro merece ser feito. Foram encontrados servidores que estavam 

recebendo horas extras, contudo na sua pasta não constava qualquer deferimento a esse 

título. Um exemplo disso é o servidor de matricula de n9 206.453-7 que recebe horas extras -

"ADICIONAL SERVIÇO: EXTRA (F)". 

Uma situação que merece ser relembrada é o fato de que a realização de serviço 

extraordinário è para atender situações excepcionais e temporárias. A hipótese legal de 

cabimento deve ser observada. 
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A Grupo 
V 

Auditoria, Consiiltorir». f%icia e Assessoria 

Por fim, nãõ: pode deixar de mencionar que o Decreto 152/2010 suspendeu a 

contratação de hora extra, sob quaisquer rubricas de pagamento, sejam representadas por 

parcelas fixas ou variáveis. Aqui, por mais que o Decreto, tenha suspendido o pagamento das 

horas extras-o Tribunal a incorporou o valor recebido a èsse título aos servidores sob a 

rubrica: Reposição art.39 CF. Ou seja, para os servidores que recebiam horas extras o decreto 

não teve nenhum efeito, na medida em que eles continuaram recebendo a verba. 

Avenida Bastian. 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - CEP: 90130-020 
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Ata de Reunião 

H3É Assunto: Data: 
Auditoria da Folha de Pagamento 24/04/2014 
Redator: Loca!: Hora Início/Fim: 
Diretoria Geral Diretoria Gerai 15:00 às 17:30 

• " • Participantes da Reunião 

.Nome/Área Presença -Assinatura 

Ana Paula Teixeira / DG P — -

Augusto César Bastos P X L / t X Ç,, rfr 
Franco Bahia Karaoglan Lima / DG P 

Janaína Castro / DRR P WffÊU-
Julia Karína Teles / Núcleo de Licitação P t t e P / 
Leonardo Neto / Grupo Maciel P 

s 

Luis Alberto Melo / SEAD < ü 
Marcelo Freitas / Controladória do 
Judiciário P 

Martha Rocha / Grupo Maciel P 

Oseias Costa de Sousa 
' / 

Roberto Moura / CEPRÕD 

Thaize Correia / Consultoria Jurídica 

Uraquitan Filho / Diretoria dé 
Informática 

/ 

P 

Presença => p = Presente,̂ A = Ausente 

PAUTA DA REUNIÃO 

I tem "" ' 

A Apresentação do .cronograma e plano de trabalho para ser discutido com a área técnica; 

Detalhamento da metodologia a ser aplicada na realização da auditoria, explicitando como 
B 

serão desenvolvidas as etapas estabelecidas no item 7.2, Anexo I, do edital; 

Apresentação do relatório de atividades desenvolvidas até o momento, conforme 

estabelecido no.item 7.6, Anexo I, do edital; e 

D Deliberação so|)re .pagamento, penalidade e rescisão contratual. 

Descrição 

DG - Diretoria Geral 
1/4 
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A M Assunto: Data: 
p O v r Auditoria da Folha de Pagamento 24/04/2014 

Redator: Local: Hora Início/Fim: 
Y ? V Diretoria Geral Diretoria Geral 15:00 às 17:30 

Desenvolvimento da Pauta 

A - Apresentação do Cronograma e Plano de Trabalho 

O auditor do Grupo Maciel iniciou a reunião apresentando o relatório sobre as atividades 
desenvolvidas até o presente momento, inclusive a metodologia adotada para execução do mesmo. 
Ratificou o interesse do Grupo Maciel em apresentar um resultado de qualidade que restaure a 
relação de confiança estabelecida com o Tribunal. Desculpou-se por todos os transtornos 
ocasionados e justificou a ocorrência dos mesmos em virtude de problemas administrativos 
enfrentados pela empresa. Pontuou a complexidade do trabalho a ser realizado, em virtude das 
peculiaridades e variáveis envolvidas, e asseverou que a empresa possui competência técnica para 
realizar o trabalho contratado. Destacou a importância desse trabalho para a empresa. 

Continuou a apresentação detalhando a forma (método) como serão desenvolvidos os itens 
estabelecidos no contrato. Afirmou que foi disponibilizado à equipe do Grupo Maciel acesso aos 
sistemas utilizados pelo TJBA - relacionados à gestão da folha de pagamento. O que permitiu va 
geração dos relatórios necessários para extração das informações requeridas. 

Concluiu informando que serio gerados três grandes relatórios que viabilizarão.a,gestão de 
processos, de segurança da informação e da folha de plgamento. 

A * 
O Diretor Geral pontuou a insatisfação do Tribunal de Justiça frente a não realização do quanto 
contratado. Apresentou a área técnica presente. Destacou que a realização da auditoria da folha de 
pagamento é prioridade da administração e que todas as medidas corretivas e punitivas serão 
adotadas, caso se faça necessário. 

Descreveu de forma sucinta - aos presentes - as dificuldades enfrentadas e ratificou, inclusive, 
questionamentos feitos anteriormente ao Grupo Maciel, em especial a não entrega do cronograma e | A' 
plano de trabalho que deveriam ter sido entregues dia 07 de fevereiro, 08 dias após o início dos v \ 
serviços. ^ 

A 

Destacou sua incredulidade frente à qualidade do trabalho apresentado afinal, transcorridos 84 dias 
de assinatura do contrato, com vigência de 120 dias - improrrogável, o Grupo Maciel não 
apresentou nenhum relatório em conformidade com o quanto estabelecido no edital. 

Ressaltou que todas as informações demandadas ao Tribunal foram fornecidas. Questionou como os 
auditores presentes poderiam asseverar a realização do trabalho - nos 36 dias restantes para 
realização das atividades desenvolvidas - se nenhum produto foi entregue ate o presente 
momento. Questionou como serão analisadas e estudadas as 236 rubricas diferentes que compõem 
a folha de pagamento. 

O auditor informou que a equipe será composta por 17 profissionais, atuando na sede do TJBA, e 
informou que está autorizado a decidir e responder pelo Grupo Maciel nas decisões a serem _ 
tomadas na presente reunião. Assegurou, mais uma vez, que acredita com veemência na realização 
do trabalho. Informou que teve todas as solicitações atendidas. 

A Diretora de Recursos Humanos ressaltou que todas as informações disponibilizadas nest 

DG - Diretoria Geral 
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Ata de Reunião 

Assunto: 
Auditoria da Folha de Pagamento 

Data: 
24/04/2014 

Redator: 
Diretoria Geral 

Local: 
Diretoria Gera! 

Hora Início/Fim: 
15:00 às 17:30 

momento foram entregues anteriormente, em fevereiro, quando da primeira visita da empresa. 
Ressaltou que apesar disso, nada foi realizado. 

A equipe técnica respondeu que ocorreu uma mudança na equipe técnica envolvida na realização 
desse trabalho. 

Dr. Augusto questionou sobre a legislação utilizada para realização da pesquisa e o confronto dessa 
informação com a realidade local. Luís Mello complementou essa colocação elogiando a qualidade 
técnica do trabalho apresentado no momento. Lamentou que essa informação não tenha sido 
apresentada no primeiro momento. 

O Driretor Geral, endossado pela equipe da diretoria de recursos humanos, questionou, mais uma 
vez, o cumprimento dò contrato dentro do prazo, em virtude do elevado número-de exceções e 
inconformidades que serio encontradas na folha de pagamento. 

Os auditores afirmaram, mais uma vez, a possibilidade do Grupo Maciel de realizar esse trabalho. 
Informou que estão prontos para administrar as relação de variáveis a serem encontradas na folha 
de pagamento do poder judiciário, Atestou que essa problemática faz parte da realização do 
trabalho. n P 

Marcelo Freitas questionou se - de fato - a empfea desde o princípio reconhecia essa 
problemática e encontrava-se habilitada a realizar esse£tfèbaÍho. 

Dr. Oséías se posicionou afirmando quê todas as solicitações feitas ao Tribunal de Justiça foram 
atendidas, de imediato.- Fato, prontamente, confirmado pelo Grupo Maciel. Complementou, ainda, 
que ratifica a desconfiança dá. equipe do/DBA quanto à capacidade técnica da empresa de realizar 
o trabalho de auditoria dentro do prazo de vigência contratual. Demonstrou sua preocupação com 
soluções paliativas que nãó apresentem o resultado esperado. 

O Diretor Gerai lamentou que a empresa tenha iniciado o trabalho apenas agora, faltando 36 dia 
corridos para conclusão do trabalho. Desculpou-se pela sinceridade. 

A equipe, do Grupo Maciel garantiu que a equipe de auditores desempenhará suas atribuições nas 
instalações do "DBA. Garantiu que sua fala não justifica a atuação da equipe anterior mas, que 
assegura ã viabilidade desse trabalho. 

O Coordenado de Pagamento salientou - mesmo que o resultado da auditoria seja satisfatório, nao 
haverá tempo hábil para que intervenções sejam realizadas. 

A Diretora de Recursos Humanos questionou o porquê dessa seriedade não ter sido apresentada , 
desde o primeiro momento; Pontuou a falta de compromisso e cuidado com o trabalho realizado. \ 

Dr. Oséias concluiu quê objetivamente a empresa, não. tem apresentado resultados. Frente aos 
fatos, a empresa terá que correr para cumprir o quanto estabeíècido\ 

A apresentação do Cronograma e Plano de Trabalhoíatendeu parcialmente ao quanto estabelecido 
no contrato n° 02/14 - S. Após discussões com a equipe técnica do TJBA, o Grupo Maciel alinhou 

/ \ A 
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Redator: 
W f Diretoria Geral 

Assunto: 
Auditoria da Folha de Pagamento 

Local: 
Diretoria Geral 

Ata de Reunião 

Data: 
24/04/2014 
Hora Início/Fim: 
15:00% 17:30 

as atividades programadas para a realização da auditoria ao quanto contratado, 

B - Detalhamento da metodologia a ser aplicada na realização da auditoria, 
explicitando como serão desenvolvidas as etapas estabelecidas no item 7.2, Anexo I, do 
edital. 

O Diretor Gera! demonstrou sua insatisfação quanto à ausência da equipe técnica nas dependências 
do Tribunal para a realização das atividades contratadas, conforme estabelecido no contrato 
celebrado entre as partes. Demonstrou, ainda, sua surpresa com o reduzido quadro de funcionários 
disponibilizados, nas dependências do Tribunal, nessa derradeira tentativa da empresa de sanar e 
reverter a situação descrita. 

Os representantes do Grupo Maciel asseguraram que na sede da empresa, em Porto Alegre, havia 
uma equipe numerosa dando suporte a realização das atividades. 

A apresentação do Grupo Maciel atendeu parcialmente à expectativa da equipe do T3BA no que se 
refere ao cumprimento das etapas estabelecidas no item 7,2, Anexo I, do edital. 

C - Apresentação do relatório de atividades desenvolvidas até o momento, conforme 
estabelecido no item 7.6, Anexo I, do edital; e j j 

O relatório apresentado pelo Grupo M.aciel atendeu parcialmente ao quanto estabelecido no item 
7.6, Anexo I, do edital. 

DG - Diretoria Geral 414 
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As atividades de auditoria irão contemplar a análise da folha de 

pagamento em dois grandes blocos de informação. 

Para a análise do período foco do objeto desta auditoria, que compreende 

as movimentações sobre a folha de pagamento do Poder Judiciário do 

Estado da Bahia durante o período de Janeiro de 2009 a Dezembro de 

2013, total izando 60 meses de análises individualizadas de 9.328 

servidores, será estabelecido uma base de cálculo para os rendimentos de 

cada servidor. 

Esse procedimento fará uso da Lei 11.170/08, que estabelece a relação de 

cargos e salários vigentes para o período auditado e determina a base de 

cálculo para várias ocorrências. Em conseqüência desta aplicabilidade, 

identi f icamos a Lei 11.170/08 como "Lei-Base" para os procedimentos 

desta auditoria. 

O pr imeiro resultado da auditoria será o resultado da análise dos salários-

base de Janeiro de 2009 efet ivamente pagos com os valores estabelecidos 

pela legislação. 

Todos os casos divergentes serão agrupados em situação de crítica e uma 

análise pormenorizada será iniciada. Individualmente os documentos 

comprobatór ios para a designação do cargo serão avaliados e 

confrontados com as legislações para aferição da real situação dos 

servidores. 

A relação de variações proveniente de legislações durante o período 

anter ior será comprovada através da análise dos documentos pessoais 

constantes nas pastas dos usuários. Esta aferição é realizada através de 

consultas ao sistema SRH e val idam as demais variações que incidem 

sobre os valores pagos para cada servidor. 
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ENTENDIMENTO GERAL E FLUXOGRAMAÇÃO DO PROCESSO DE FOLHA 

DE PAGAMENTO, COM IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE 

DESCENTRALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, RESPONSABILIDADES 

COMPARTILHADAS NA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE FOLHA E 

FORMALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO SUPORTE DOS 

LANÇAMENTOS; 

O atual processamento da folha de pagamentos do Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia envolve basicamente duas coordenadorias: a COREC -

Coordenação de Registros e Concessões e a COPAG - Coordenação de 

Pagamentos, ambas vinculadas ao Departamento de Recursos Humanos. 

Compete à COREC a apuração de todas as informações inerentes à folha 

de pagamento, para posterior geração do contracheque dos servidores, 

cabendo à COPAG a conferência dos dados apurados pela COREC no 

sistema com as verbas, os benefícios e os descontos apreciados nos 

contracheques. 

Com o advento do encerramento da folha, os dados para apuração das 

informações referentes ao pagamento dos servidores são analisados pela 

COREC, sendo importante frisar que o Sistema SRH gera automaticamente 

as informações referentes à folha de pagamento, cabendo a esta 

Coordenadoria a sua apuração. 

De posse destes dados, a COREC realiza a apuração das informações no 

sistema SRH, considerando o salário base do servidor (observado o Plano 

de Cargos e Salários), as verbas específicas incidentes sobre sua 

remuneração e eventuais vantagens comprovadamente documentadas. 

Dentre estas informações, ressaltamos que a Coordenação de Registros e 

Concessões é responsável também pelo lançamento das ausências dos 

servidores ao ambiente laborativo, eis que o sistema de ponto eletrônico 

atualmente implantado no TJ-BA não é vinculado à folha de pagamento. 
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Isso impõe aos gestores das áreas específicas o dever de oficiar à COREC 

acerca das ausências do servidor para que haja o desconto em folha dos 

dias não trabalhados. 

Verificadas as informações dos servidores, presentes no banco de dados 

do sistema SRH, a f im de se analisar as ocorrências daquele mês do 

exercício (podendo haver novas admissões, reversões, aprovei tamentos, 

reintegrações ou situações de vacância), passa-se a verif icação do 

pagamento de verbas adicionais vinculadas à remuneração do servidor 

(como 13g salário, licenças, benefícios, adicionais de função, dent re 

outros) e em seguida à análise do período concessivo de férias. 

Caso haja uma nova situação a ser incluída no banco de dados do servidor, 

será aberta uma nova roteir ização, onde esta informação será inserida, 

mediante requisição. Feito isso, passa-se à geração dos contracheques. 

A tua lmente o Sistema SRH é responsável pela geração de 

aprox imadamente 90% (noventa por cento) dos cálculos do sistema, 

sendo os 10% (dez por cento) restantes referentes a outros cálculos 

específicos (como as indenizações, a t í tulo de exemplo). 

Gerados os contracheques, estes arquivos são remetidos à COPAG -

Coordenação de Pagamento, que de posse de tais holerites, procede à 

crítica das informações ali geradas, por meio da emissão um Relatório de 

Incidência de Verbas. 

Por meio deste relatório, procede-se à parametrização dos valores 

gerados na folha de pagamento, visando a conferência dos montantes 

encontrados. Confrontadas tais informações e verif icada a adequação 

to ta l das verbas pagas aos valores lançados pela COREC, procede-se ao 

encaminhamento dos dados para pagamento dos servidores e à 

disponibi l ização da folha; caso as apurações não estejam compatíveis com 

o Relatório emi t ido pelo sistema, as informações referentes a estas 

contagens são novamente encaminhadas à COREC para reanáíise dos 

cálculos referentes aos valores a serem percebidos pelo servidor. 

Há partes específicas da geração da folha de pagamento que são geradas 

pela COPAG, como a alteração das rotinas para incorporação de verbas. 
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Neste caso, o sistema é alimentado com as novas informações solicitadas 

para acostamento no banco de dados, de modo que esses movimentos 

passam também a ser processados automaticamente pelo SRH. Como 

exemplo de verbas a serem incluídas nas roteirizações, podemos 

mencionar a documentação referente às consignatárias, empréstimos 

bancários, planos de saúde, descontos em folha, dentre outras 

informações. 

As atividades desempenhadas para fins de identificação do nível de 

descentralização das atividades referentes ao processamento da folha de 

pagamento perante o Departamento de Recursos Humanos verificaram, 

até o presente momento, que esta Seção possui manuais para roteirizaçao 

de tais procedimentos. 

Todavia, diagnosticou-se que os mesmos não vêm sendo aplicados devido 

à defasagem de suas informações, considerando que o Sistema sofreu 

várias alterações desde o momento de sua implantação neste Tribunal e 

que esta Carta de procedimentos não percebeu as devidas atualizações. 

Deste modo, verificou-se que os servidores procedem às atividades 

inerentes ao processamento da folha de pagamento sem observância aos 

manuais normativos, havendo a necessidade de adaptação às inovações 

disponibilizadas pelo sistema outrora implantado. 

Como informado, o Departamento de Recursos Humanos é composto por 

duas coordenadorias, responsáveis pelas atividades inerentes ao 

processamento da folha de pagamento, sendo elas a Coordenação de 

Registros e Concessões (COREC) e a Coordenação de Pagamentos 

(COPAC). 

Internamente a estas Coordenadorias, cada servidor possui funções e 

responsabilidades para fins de geração das informações da folha de 

pagamento. Todavia, como explicitado anteriormente, tais designações 

não integram qualquer regulamentação interna deste setor, o que pode 

gerar riscos à execução das atividades devido a impossibilidade de 

responsabilização de servidores específicos pelo eventual 

descumprimento de suas funções. 
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Em contrapart ida, a existência de duas coordenações responsáveis pela 

folha de pagamento é de suma importância, pois preserva um 

mon i to ramento ostensivo das atividades executadas; ao passo que a 

Coordenação de Registros e Concessões realiza a apuração de todas as 

informações no Sistema SRH, a Coordenação de Pagamentos realiza uma 

conferência dos dados apurados, visando conferir maior f idúcia aos 

t rabalhos desempenhados. 

O Setor de Protocolo é o responsável pela recepção de requer imentos e 

documentos referentes aos servidores para inclusão de novas rotinas na 

folha de pagamentos, em observância aos provimentos descritos em lei, 

sendo tal solicitação poster io rmente encaminhada ao Depar tamento de 

Recursos Humanos. Como a COREC - Coordenação de Registros e 

Concessões é a Coordenação responsável pela apuração das informações 

documentadas no banco de dados do Sistema SRH, assim que tais 

documentos são recebidos por este Departamento, são encaminhados 

àquela Coordenadoria para fins de fornec imento de subsídios ao Sistema. 

Elaborado o registro dos dados, tais documentos são encaminhados à DGI 

- Diretoria Geral de Informát ica, setor responsável pela digitalização e 

inclusão destas informações e seus respectivos documentos 

comprobatór ios ao cadastro do servidor no Sistema de Gerenciamento de 

Arquivos - SGA. Anexados os subsídios à ficha funcionai do servidor, tais 

documentos são encaminhados para a Central de Arqu ivamento desta 

Diretoria. 
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ANÁLISE GERAL DO AMBIENTE DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) 

QUE SUPORTA OS SISTEMAS E DIAGRAMA DE REDE COM VISÃO GLOBAL 

DE TODA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA ENVOLVIDA NO PROCESSO 

DA FOLHA DE PAGAMENTO; 

A análise do ambiente de TI utilizada pelo Tribunal de Justiça da Bahia será 

realizada através dos critérios estabelecidos pelas normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ISO/IEC 27001:05 e ISSO/IEC 

17799:05 que estabelecem e orientam a gerência de segurança de 

ambientes de tecnologia da informação. 

Os procedimentos de auditoria quanto à análise do ambiente de 

tecnologia da Informação utilizarão processos de gestão de governança de 

segurança da informação formatados e orientados a apontar as melhores 

práticas, além do aperfeiçoamento e efetividades dos controles os 

processos que agilizam e apr imoram a facilidade do al inhamento com 

outros modelos de gestão. 

Esta auditoria divide os tópicos de análise do sistema de tecnologia de 

informação em 14 seções de controles, 35 objetivos de controle e 114 

controles mandatórios. São consideradas avaliações de Criptografia, 

Segurança nas Operações, Segurança nas Comunicações e 

Relacionamento na cadeia de tráfico de dados. 

Os resultados do laudo de auditoria da análise do ambiente de tecnologia 

da informação objetiva a identificação e interações dos processos. Essa 

gestão pode ser considerada como "abordagem de processo". A 

abordagem de processo resultante deste trabalho demonstra para os 

usuários do sistema de informação do Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia a importância do entendimento dos requisitos e da necessidade de 

estabelecer uma política e objetivos para a segurança da informação. 
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O resultado ainda proverá a possibilidade de implementação e operação 

de controles para gerenciar os riscos de segurança da informação do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no contexto dos riscos identificados 

no relatór io de auditoria e a monitoração e análise crítica do desempenho 

e eficácia do SGSl, além da orientação aos processos de melhorias 

contínuas, baseadas em medições objetivas. 

Relação de itens a serem analisados: 

• Política de segurança da informação 
Objet ivo: Prover uma orientação e apoio da direção para a 

segurança da informação de acordo com os requisitos do negócio e 

com as leis e regulamentações relevantes. 

• Infraestrutura da segurança da informação 
Objet ivo: Gerenciar a segurança da informação dentro da 

organização. 

• Partes externas 
Objet ivo: Manter a segurança dos recursos de processamento da 

informação da organização, que são acessados, processados, 

comunicados ou gerenciados por partes externas. 

• Responsabilidade pelos ativos 
Objet ivo: Alcançar e manter a proteção adequada dos ativos da 

organização. 

• Classificação da informação 
Objet ivo: Assegurar que a informação receba um nível adequado de 

proteção. 

• Segurança em recursos humanos 
o Antes da contratação 

Objetivo: Assegurar que os funcionários, fornecedores e 

terceiros entendam suas responsabilidades, e estejam de 

acordo com os seus papéis, e reduzir o risco de roubo, fraude 

ou mau uso de recursos. 
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o Durante a contratação 
Objetivo: Assegurar que os funcionários, fornecedores e 

terceiros estejam conscientes das ameaças e preocupações 

relativas à segurança da informação, suas responsabilidades e 

obrigações, e estejam preparados para apoiar a política de 

segurança da informação da organização durante os seus 

trabalhos normais para reduzir o risco de erro humano. 

o Encerramento ou mudança da contratação 
Objetivo: Assegurar que funcionários, fornecedores e 

terceiros deixem a organização ou mudem de trabalho de 

forma ordenada. 

• Segurança física e do ambiente 
o Áreas seguras 

Objet ivo; Prevenir o acesso físico não autorizado, danos e 

interferências com as instalações e informações da 

organização. 

• Segurança de equipamentos 
Objetivo: Impedir perdas, danos, furtos ou compromet imento de 

ativos e interrupção das atividades da organização. 

• Gerenciamento das operações e comunicações 
o Procedimentos e responsabilidades operacionais 

Objet ivo: Garantir a operação segura e correta dos recursos 

de processamento da informação. 

Todos os itens de análise executados por essa auditoria apresentam 

critérios de conformidade e não conformidade que geram apontamentos 

e sugestões de melhorias caso haja cabimento. 
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A análise do diagrama de rede com visão global de toda a infraestrutura 

tecnológica envolvida no processo de folha de pagamento, ident i f icou a 

seguinte topologia de rede: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA 
TOPOLOGIA DE SERVIDORES RH / FOLHA 

FFLESERVER ORACLE FORMS 
SRH/SRHFLH 

WEBSERVER ORACLE REPORTS 
SRH/SRHFLH 

RAOORACLE 
BANCO OE DADOS 
SRH I SRHFLH. 

Os procedimentos adotados por essa auditor ia incluem a análise 

individual izada dos servidores identi f icados como integrantes de 

processos críticos no processamento da fo lha de pagamento. 

A afer ição ao ambiente físico dos servidores localizados na sala cofre do 

Data Center do TJBA será submetida a inspeção para determinar o grau de 

con fo rm idade em relação as normas brasileiras de gestão de tecnologias 

de in formação, com emissão de laudo técnico específico desta audi tor ia. 
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MAPEAMENTO DOS RISCOS ESPECÍFICOS EXISTENTES NOS PROCESSOS E 

SUB-PROCESSOS ANALISADOS, CONSIDERANDO A VULNERABILIDADE X 

IMPACTO DA SUA MATERIALIZAÇÃO. 

Esta etapa apresentará um mapeamento do gerenciamento de riscos 

descritos em três modelos: PMBOK, CMMI e RUP, objetivando investigar 

as similaridades e as divergências entre as abordagens desses modelos 

para projetos de folha de pagamento, no sentido de prover informações 

para uma análise estratégica por parte do TJ-BA e subsidiar o 

desenvolvimento de uma política de Gestão de Riscos apropriada as 

características organizacionais relacionadas nesta auditoria. 

A resultada da auditoria, tem como produto final a descrição do 

conhecimento e das melhores práticas em gerenciamento de projetos 

para gestão de folha de pagamento. O conhecimento necessário para 

gerenciar projetos está dividido em nove áreas: Gerência de Integração, 

Gerência de Escopo, Gerência de Tempo, Gerência de Custo, Gerência de 

Qualidade, Gerência de Recursos Humanos, Gerência de Comunicação, 

Gerência de Riscos e Gerência de Aquisições. 

A gerência de riscos do projeto de folha de pagamento inclui os processos 

referentes ao planejamento da gerência de riscos, à identificação, à 

análise, ao planejamento das respostas e ao controle e à monitoração dos 

riscos em um projeto. 

Esses processos interagem entre si e com os processos das outras áreas do 

conhecimento. Os objetivos da gerência de risco são aumentar a 

probabil idade de ocorrência e os impactos de eventos positivos e diminuir 

a probabil idade e os impactos dos eventos adversos aos objetivos do 

projeto. 
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Os processos da gerência de risco aplicados a essa auditor ia de folha de 

pagamento no TJ-BA são: 

• PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE RISCOS: 

Planejar as atividades de gerência de risco a serem realizadas para o 

pro jeto. 

• IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS: 

Identif icar os riscos que podem afetar o pro jeto, documentando 

suas características. 

• ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS: 

Analisar qual i ta t ivamente os riscos, pr ior izando seus efeitos no 

pro jeto. 

• ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS: 

Mensurar a probabi l idade de ocorrência dos riscos e suas 

conseqüências e est imar as implicações no projeto. 

• PLANEJAMENTO DA RESPOSTA AOS RISCOS: 

Gerar procedimentos e técnicas para avaliar opor tunidades, 

ob jet ivando mit igar as ameaças no projeto. 

• MONITORAÇÃO E CONTROLE DOS RISCOS: 

Mon i to ra r os riscos residuais, identif icar novos riscos, executar os 

planos de mit igação de riscos e avaliar sua efet iv idade durante t o d o 

o cliclo de vida do pro je to . 

Em síntese as ações para a gerência de riscos da folha de pagamento são 

dispostas da seguinte maneira: 

A gerência de risco t e m por f inal idade identi f icar potenciais problemas 

antes que ocorram, de fo rma que as atividades de administração desses 

riscos possam ser planejadas e realizadas, de acordo com suas 

necessidades, ao longo do ciclo de vida do processamento da fo lha de 

pagamento , para mi t igar possíveis impactos adversos. 
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Apresentamos a tabela de relacionamentos com os objet ivos e suas 

respectivas práticas específicas para a Gerência de risco da gestão de folha 

de pagamento do TJ-BA: 

OE 1 PREPARA-SE PARA À GERÊNCIA DE RISCOS / ~ 

PS 1.1 Determinar Fontes e Categorias de Riscos 

PS 1.2 Definir Parâmetros de Riscos 

PS 1.3 Estabelecer ema Estratégia para a Gerência de Riscos 

OE 2 1DENT1 FÎ CA^E/̂ jNALÍSARR • / V - . - k ^ ; - v 

PS 2.1 Identificar Riscos 

PS 2.2 Avaliar, Categorizar e Priorizar Riscos 

OE 3 MITIGAR RISCOS 

PS 3.1 Desenvolver Planos de Mitigação de Riscos 

PS 3.2 Implementar Planos de Mitigação de Riscos 

OE - Objetivo Específico / PS - Prática Específica 

De acordo com o resultado encontrado no estudo geral do processo de 

fo lha de pagamento do TJ-BA a auditoria separa a análise de riscos em 

dois níveis específicos, denominados de NÍVEL 1 e NÍVEL 2. 

As áreas de processo Planejamento do Projeto, e Moni toração e Controle 

do Projeto, representam o Nível 1, t ra tam o gerenciamento de riscos de 

uma forma reativa, focando simplesmente na identif icação dos riscos para 

a conscientização, e reação à medida que ocorram. Já a área de processo 

Gerência de Risco, representa o Nível 2, t rata o gerenciamento de riscos 

de uma fo rma proativa, descrevendo a evolução das práticas específicas 

para sistematicamente planejar, antecipar, e mitigar riscos com o ob je t ivo 

de minimizar proat ivamente seu impacto no projeto. 

A Identificação de Riscos abordada por essa auditor ia envolve a 

determinação de quais riscos podem ocorrer no processamento da fo lha 

de pagamento, determinar quais deles podem afetar esse processamento 

e documentar suas características. Trata-se de um processo in terat ivo, 
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porque novos riscos podem surgir durante o ciclo de vida do projeto. A 

freqüência das interações e de quem deve participar de cada ciclo varia 

caso a caso. As equipes responsáveis pelo processamento da folha de 

pagamento devem estar envolvidas de forma a desenvolver um senso de 

responsabilidade pelos riscos e tomar as ações necessárias. 

O processo de Identificação de Riscos relaciona-se bastante com o 

processo de Análise Qualitativo dos Riscos. Alternativamente, esse 

processo pode-se relacionar diretamente com o processo de Análise 

Quantitativa dos Riscos, quando conduzido através das políticas de gestão 

de riscos sugeridas por essa auditoria. Em alguns casos a simples 

identificação do risco já sugere respostas a estes, e que devem ser 

registradas para posterior análise e implementação no processo de 

Planejamento das Respostas aos Riscos. 
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7.2.1.4 
ANÁLISE DA ESTRUTURA DE CONTROLES EM OPERAÇÃO, MANUAIS E DE 

SISTEMA, AVALIANDO A SUA EFICÁCIA NA MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS 

MAPEADOS; 

O estudo para o entendimento geral do processamento da folha de 

pagamento do Poder Judiciário do Estado da Bahia encontrou processos 

de controles em situação de observância. 

A estrutura de controle dos sistema de folha de pagamento pode ser 

definida como os processos executados para fornecer segurança razoável 

com relação ao cumprimento dos objetivos do TJ-BA, quanto à eficiência e 

eficácia nas operações, integridade dos relatórios financeiros e 

cumpr imento às leis e normas aplicáveis. 

Este trabalho busca sugerir melhorias nos processos realizados no 

processamento da folha de pagamento do TJ-BA propondo a implantação 

de um sistema de controle interno. 

Esta auditoria visa apresentar uma proposta de implantação de um 

sistema de controle interno para facilitar, agilizar a rotina da organização e 

tornar mais confiáveis as informações para tomada de decisões. 

O resultado tem como base os procedimentos já implementados e 

avaliados quanto a sua eficácia, em decorrência do impacto na hipótese 

de sua ocorrência. 

A execução desta etapa da auditoria é condicionado a análise da 

documentação proveniente dos manuais e procedimentos em uso pela 

gestão de recursos humanos no processamento da folha de pagamento. 
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7.2.1.5 
ANÁLISE DA REGULAMENTAÇÃO/LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS 

DIVULGADAS, INERENTES A CADA GRUPO DE SERVIDOR, BEM COMO 

DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS PRÉ-DEFINIDAS PELO TJ-BA PARA O 

PROCESSO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS SUBPROCESSOS; 

Para a consecução dos trabalhos de auditor ia da Folha de Pagamento dos 

servidores ativos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia serão 

analisadas as legislações específicas e aplicáveis a cada classe, observadas 

as normat ivas e atos posteriores editados por este Tribunal, sendo estes 

responsáveis pela concessão de benefícios ou de descontos e m folha. 

Ressaltamos a importância da aplicação do o rdenamento jur íd ico 

per t inente aos cargos/classes em todos os itens que envolvem a análise 

individualizada das folhas de pagamento, visando a compatibi l ização das 

mesmas com os arquivos dos servidores, armazenados no banco de dados 

do Sistema de Gerenciamento de Arquivos - SGA. 

Observamos que parcela das normas-base para início das at ividades fo i 

extraída do acervo geral "Legislação", presente no sitio do Tr ibunal de 

Justiça do Estado da Bahia, estando presentes neste rol: 

• LEI COMPLEMENTAR Ns 35, DE 14 DE MARÇO DE 1979 - Dispõe 

sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 

• LEI N5 6.677 DE 26 DE SETEMBRO DE 1994 - Dispõe sobre o Estatuto 

dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e 

das Fundações Públicas Estaduais. 

• LEI NS 9.528 DE 22 DE JUNHO DE 2005 - Reorganiza o Sistema de 

Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais e dá outras 

providências. 
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LEI N? 10.845 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2007 - Dispõe sobre a 

Organização e Divisão Judiciária do Estado da Bahia, a 

administração e o funcionamento da Justiça e seus serviços 

auxiliares. 

LEI N2 11.170 DE 26 DE AGOSTO DE 2008 - Dispõe sobre as Carreiras 

dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia; 

LEI W 11.357 DE 06 DE JANEIRO DE 2009 - Organiza o Regime 

Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Bahia e 

dá outras providências. 

LEI N2 11.634 DE 12 DE JANEIRO DE 2010 - Altera o quadro 

funcional permanente, instituído pela Lei Estadual n^ 11.170, de 26 

de agosto de 2008, extinguindo os cargos de Motor ista Judiciário e 

de Agente de Segurança Judiciária. 

LEI N2 11.641 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2010 - Altera a redação dos 

artigos 138,152, caput, e 156, caput, e anexos I e II, da Lei n2 10.845 

, de 27 de novembro de 2007, que dispõe sobre a Organização 

Judiciária do Estado. 

LEI N2 11.905 DE 03 DE MAIO DE 2010 - Dispõe sobre o subsídio dos 

membros do Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

LEI N2 11.915 DE 27 DE MAIO DE 2010 - Cria novos cargos na 

estrutura do Poder Judiciário do Estado da Bahia e dá outras 

providências. 

LEI N2 11.916 DE 27 DE MAIO DE 2010 - Dispõe sobre a extinção, a 

transformação e a criação de cargos no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado da Bahia e dá outras providências. 

LEI Ne 11.918 DE 16 DE JUNHO DE 2010 - Dispõe sobre a extinção 

do Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária - IPRAJ e a 

reestruturação administrativa dos serviços auxiliares do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia e dá outras providências. 

LEI N2 11.919 DE 22 DE JUNHO DE 2010 - Dispõe sobre a extinção 

do adicional de função e a criação da gratificação por Condições 

Especiais de Trabalho - CET, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado da Bahia, e dá outras providências. 
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• LEI N* 12.211 DE 20 DE ABRIL DE 2011 - Reajusta os vencimentos 

dos cargos efetivos e comissionados e funções gratif icadas no 

âmbi to do Poder Judiciário do Estado da Bahia. 

• LEI m 12.214 DE 26 DE MAIO DE 2011 - Altera dispositivos da Lei n^ 

6.677, de 26 de setembro de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais. 

• LEI Ns 12.216 DE 30 DE MAIO DE 2011 - Cria as funções gratif icadas 

de assessoramento administrat ivo e jurídico nos Gabinetes de 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

• LEI NS 12.351 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011 - Insti tui mudanças no 

Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais -

PLANSERV e altera a Lei n^ 9.528, de 22 de junho de 2005. 

• LEI N2 12.597 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012 - Altera dispositivos da 

Lei ns 11.357, de 06 de janeiro de 2009, que organiza o Regime 

Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Bahia. 

• LEI N2 12.806 DE 23 DE ABRIL DE 2013 - Dispõe sobre o subsídio dos 

Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

• LEI N2 12.813 DE 21 DE MAIO DE 2013 - Reajusta os vencimentos 

dos cargos efet ivos e comissionados no âmbi to do Poder Judiciário 

do Estado da Bahia. 

• LEI Ns 12.908 DE 30 DE SETEMBRO DE 2013 - Altera o art. 68 da Lei 

ns 6.677, de 26 de setembro de 1994. 

• LEI NS 12.918 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 - Al tera disposit ivos da 

Lei ns 9.528, de 22 de junho de 2005, que reorganiza o Sistema de 

Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais. 

• Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - e 
alterações; 

• Constituição do Estado da Bahia; 
• EMENDA CONSTITUCIONAL NS 13 DE 18 DE AGOSTO DE 2009 - Dá 

nova redação ao art. 39 da Consti tuição do Estado da Bahia; 

• EMENDA CONSTITUCIONAL NS 17, DE 28 DE JUNHO DE 2013 -

Acresce o § 3® ao art. 14 da Consti tuição do Estado da Bahia para 

def in i r requisi tos de investidura em cargo público efet ivo o u 

comissionado. 
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As normas agrupadas serão utilizadas para fins de compatibilização dos 

vencimentos dos servidores com a legislação aplicável a cada cargo, 

considerando a documentação arquivada em suas respectivas pastas, 

sendo analisadas informações referentes à comprovação de escolaridade, 

ao provimento referente a sua admissão no cargo e sua respectiva 

publicação no Diário Oficial, a observância dos pré-requisitos exigidos em 

lei para assunção e progressão em determinados cargos, a verificação de 

adicionais e verbas específicas estabelecidas para determinadas funções, a 

compatibi l idade do acúmulo de funções dos servidores, dentre outras 

atividades de suma importância para execução deste objeto. 
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ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA DE TRABALHO DETALHADO, 
ENDEREÇANDO AS VULNERABILIDADES DETECTADAS NA AVALIAÇÃO 
DOS RISCOS, BEM COMO OS REQUERIMENTOS DEFINIDOS NAS NORMAS 
E PROCEDIMENTOS APROVADOS PELO TRIBUNAL E NAS LEGISLAÇÕES 
ESPECIFICAS DIVULGADAS, INERENTES A CADA GRUPO DE SERVIDOR; 

Existe uma variedade de descrições distintas quanto aos t ipos de 

at iv idades de controle, inclusive as preventivas, as detectivas, as manuais, 

as computador izadas e as de controles administrat ivos. Essas at ividades 

t a m b é m podem ser classificadas com base nos objet ivos de cont ro le 

especif icados, como o de assegurar a integridade e a precisão do 

processamento de dados e são inerentes a cada grupo de servidores. 

A ident i f icação e segmentação da análise por grupos de servidores é uma 

metodo log ia empregada para ot imizar o cálculo de incidências comuns. 

Como resultado desta etapa da audi tor ia, os resultados específicos são 

descri tos nas atividades de contro le apresentadas na seqüência, as quais 

representam a tota l idade dos procedimentos comumente executados pela 

gestão de processos e controles de procedimentos. A meta dessas 

at iv idades é reforçar o cumpr imento de planos de ação estabelecidos e, 

t a m b é m , mante r a gestão direcionada ao cumpr imento de seus objet ivos. 

• REVISÕES DA ALTA DIREÇÃO 

• ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL DIRETA OU DE ATIVIDADE 

• PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• CONTROLES FÍSICOS 

• INDICADORES DE DESEMPENHO 

• SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES 
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7.2.2.2 
SOLICITAÇÃO DAS BASES DE DADOS EM MEIO MAGNÉTICO PARA 
AUDITORIA DE SISTEMAS, BEM COMO DOCUMENTAÇÃO SUPORTE DAS 
TRANSAÇÕES; 

Para realização das atividades desta auditoria da folha de pagamento 

foram solicitados acessos aos sistemas vinculados à folha de pagamento 

por meio da criação de usuários pessoais aos auditores responsáveis pela 

execução dos trabalhos, para extração dos dados necessários ao 

implemento dos procedimentos. 

Por meio do acesso aos sistemas vinculados à folha de pagamento 

podemos garantir a obtenção dos documentos necessários à análise das 

informações presentes no registro dos servidores, efetuando-se um 

comparativo entre os elementos presentes nos Sistemas SRH e Folha de 

Pagamento com os subsídios encontrados no Sistema SGA. 

Ainda, em complemento a estas atividades, foram fornecidos pelo 

Departamento de Recursos Humanos informações referentes às fichas 

funcionais e os holerites dos servidores, extraídas do Sistema SRH, em 

meio magnético (via DVD), momento em que se obteve acesso aos dados 

cadastrais e às folhas de pagamento destes por meio dos Mapas de 

Tempo de Serviço por Matrícula e de seus respectivos Contracheques. 

Neste mesmo sistema foi possível a extração das matrículas dos servidores 

deste Tribunal, o que viabilizou a utilização e sincronização dos dados dos 

aludidos Mapas de Tempo de Serviço e dos Contracheques emitidos. 
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7.2.2.3 
REALIZAÇÃO DE TESTES DE AUDITORIA, PODENDO ABRANGER 100% DA 
BASE DE DADOS DO PROCESSO ENVOLVIDO, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO 
DE FERRAMENTAS INFORMATIZADAS DE AUDITORIA; 

Os testes de auditoria serão realizados com fulcro nas informações 

fornecidas por esta Administração e seus respectivos Departamentos e 

pela coleta de dados fornecidos pelos sistemas que amparam a confecção 

da folha de pagamentos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

Por meio do Sistema SRH obtivemos acesso aos Mapas de Tempo de 

Serviço por Matrícula de todos os servidores vinculados a este Tribunal e 

aos seus respectivos Contracheques para análise. 

Através da intersecção de informações constantes nestes documentos e a 

conseqüente conferência destes dados com os documentos anexados ao 

Sistema SGA poderemos realizar os testes necessários aos procedimentos 

de auditoria da folha de pagamentos. 

Para tanto, será util izado um software elaborado especificamente para o 

recálculo das verbas pagas aos servidores, de modo que este programa 

será amparado com todas as informações pertinentes e incidentes a cada 

classe de servidor. 

Lançados os dados, o sof tware fará um novo cômputo das remunerações 

para comparat ivo com os valores pagos na folha, referentes aos exercícios 

de 2009 a 2013. 

Verificadas inconformidades, aquele cômputo será submet ido à análise 

individualizada para fins de diagnóstico de incoerências. Encontrado o 

fa tor gerador do contrassenso, caso este seja pert inente e compatível com 

as atividades do cargo ou classe, o sistema perceberá uma nova 

roteirização para inclusão desta rot ina, procedendo-se ao novo recálculo 

dos valores diagnosticados com inconformidades, para correção. 
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Todavia, caso não seja localizada a origem desta inadequação, os dados 

serão inclusos ao "Relatório de Inconformidades", alusivo a cada mês de 

emissão da folha de pagamentos do período compreendido em análise, 

sendo que ao final dos trabalhos serão emit idos 60 (sessenta) relatórios. 
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CONFRONTO DAS EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS/ NÃO CONFORMIDADES 
IDENTIFICADAS COM A SUA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO SUPORTE 
PARA VALIDAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA; 

Para a consecução dos trabalhos de auditoria da Folha de Pagamento dos 

servidores ativos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, visando o 

confronto das eventuais inconsistências e /ou não conformidades 

identificadas na documentação a ser analisada, serão sopesadas as 

legislações específicas e aplicáveis a cada classe, observados os atos 

normativos posteriores editados por este Tribunal. 

Verificadas as especificidades de cada classe de servidores por meio da 

apreciação normativa, proceder-se-á à compatibil ização das exigências 

inerentes à documentação acostada às pastas dos servidores, presentes 

no banco de dados do SGA - Sistema de Gerenciamento de Arquivos, 

visando a verificação do cumpr imento das determinações previstas em lei 

para cada classe de servidores. 

Ato contínuo passa-se à análise da folha de pagamento do servidor, 

visando a contraposição das verbas percebidas com os proventos 

previstos no sistema normativo em âmbito geral, amparados os atos 

normativos concessores de cargos ou funções específicas. 

Verificadas inconformidades por meio da conferência de informações 

contidas nos documentos acostados no SGA - Sistema de Gerenciamento 

de Arquivos com elementos presentes na folha de pagamento do servidor, 

passa-se à análise dos subsídios referentes a este al imentadas no banco 

de dados do SRH - Sistema de Recursos Humanos, a f im de se verificar 

quais informações presentes no SGA - Sistema de Gerenciamento de 

Arquivos, referentes ao funcionário, foram ou não consideradas para fins 

de cálculo da sua remuneração e respectivos descontos ou acréscimos. 



7.2.2.5 
CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DOS RISCOS RESIDUAIS COM BASE NO 
RESULTADO DOS TESTES, REPORTANDO AS EVENTUAIS 
INCONSISTÊNCIAS/ NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS E 
DEVIDAMENTE VALIDADAS. 

Averiguadas inconformidades nos testes realizados nestes procedimentos 

de auditoria, esta equipe procederá à identificação da inadequação 

apurada e à análise da possibilidade de ajuste dos dados incoerentes 

presentes no banco de dados referentes ao servidor. 

Identificada a inconformidade, a mesma será retificada, procedendo-se à 

inclusão de nova rotina ao sistema, visando que tal incoerência não torne 

a ocorrer. Para validação do procedimento, ao final dos ajustes elaborados 

será originada uma nova folha de pagamento, a f im de se comprovar a 

realização dos procedimentos, atestar a existência de inconformidade e 

apontar os ajustes a serem perpetrados no sistema de processamento de 

informações para que tal ambigüidade não se torne reincidente. 

Em contrapartida, caso a inconformidade não seja apurada, ou seja, caso 

não se torne possível a identificação da justificativa para a incoerência dos 

valores percebidos pelo servidor por meio da realização destes 

procedimentos de auditoria, esta equipe procederá a emissão de um 

Relatório de Inconformidade apontando a fenda apurada, informando as 

normas incidentes aos cálculos daquela folha de pagamento, os valores 

que deveriam ter sido apurados pelo Sistema de Folha e o conseqüente 

apontamento de recomendações, incluindo os pontos de atenção (riscos 

residuais) a serem observados neste procedimento. 

É importante ressaltar que esta auditoria originará, por meio dos 

procedimentos acima relatados, um "Relatório de Inconformidades" 

alusivo a cada mês de emissão da folha de pagamentos do período 

compreendido em análise. 
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El - Equipe de Auditoria 1 - Auditoria Contábil e Jurídica de Folha de Pagamento, Legislação e Documentação; 
E2 - Equipe de Auditoria 2 - Auditoria De Sistemas de Informação, Segurança a Informação; 
E3 - Equipe de Auditoria 3 - Auditoria de Processos; J \ f Q O S Ü 3 A 
SU - Supervisão de Auditoria - Equipe de gestores das áreas auditadas. 
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T MACIEL* 
Auditoria. Consultoria Perícia c Asscssorla 

Porto Alegre - RS, 16 de abril de 2014. 

AO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
Quinta Avenida, n«. 560, Centro Administrativo da Bahia - CAB. Salvador - BA. 
CEP: 41.745-971. 

A/C DIRETORIA GERAL 
Sr. Franco Bahia Karaoglan Lima 

Ref.: Contrato de Prestação de Serviços n?. 02/14-S | Processo n^. 3651/2014 

Objeto: Prestação de Serviços de Auditoria Externa na Folha de Pagamento de pessoal do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia (ATIVO). 

TCE/GEPRO 
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A MACIEL AUDITORES S/S EPP, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n^. 
13.098.174/0001-80, com nova sede situada na Avenida Bastian, n?. 366, Bairro Menino 
Deus, CEP: 90.130-020, Porto Alegre - RS, neste ato representada por seu Sócio Diretor, 
Sr. ROGER MACIEL DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, contador, portador do Registro Geral 
ne. 1.056.192.246, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande 
do Sul, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n9. 902.384.350-91, vem, 
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em resposta à solicitação deste Corpo 
Diretivo referente ao ateste da realização dos serviços contratados, manifestar-se acerca 
da execução do Contrato ne. 02/14-S j Processo n2. 3651/2014, cujo objeto é a Prestação 
de Serviços de Auditoria Externa na Folha de Pagamento de pessoal do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia (servidores ativos). 

Desde a assinatura do aludido contrato, em 30 (trinta) de janeiro de 
2014, a Contratada vem desempenhando suas funções inerentes ao objeto do Ajuste de 
modo regular e tempestivo, no intuito de atender às perspectivas da Administração de 
modo geral. Como parcela do objeto ampara a prestação de serviços In loco, expecta-se 
que os Contraentes possuam maior liberalidade com relação às tratativas contratuais na 
execução dos trabalhos. 

Vale ressaltar que o presente Ajuste ainda se encontra em seu prazo 
de vigência, motivo pelo qual a Contratada aspira ao cumprimento de todas, as suas ' ( / 
obrigações de modo oportuno e satisfatório, já que a sua intenção primacial é o regozijo / i ^ í T 

j 0 3 7 S 0 3 4 | site: www.macielauditorcs.com.br | e-mail: contato@madeiauditores.com.br 

http://www.macielauditorcs.com.br
mailto:contato@madeiauditores.com.br
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v MACIEL vcp*° 0AFL 
Auditoria. Consultoria. Pcrída e Assessoria 

do Cliente com a execução dos serviços prestados. Em razão disto, e em implicação às 
ocorrências listadas, a MACIEL AUDITORES S/S EPP prontifica-se a prestar os demais 
esclarecimentos que lhe forem solicitados, colocando-se à disposição do que for 
necessário para que os serviços continuem sendo proporcionados da forma mais 
satisfatória a esta Administração. 

A Contratada informa ainda que tem ciência dos termos contratuais e 
de suas respectivas obrigações e penalidades. Desta forma, a mesma prossegue na 
execução do presente contrato, pretendendo a concretização em sua integralidade, 
sendo que todas as irregularidades encontradas serão sanadas prontamente. 
Cientificamos que a execução deste objeto até o presente momento não acarretou 
qualquer transtorno à Administração, não havendo motivos para se cogitar, 
prematuramente, a aplicação de penalidades. 

Nestes termos, a MACIEL AUDITORES S/S EPP assume o compromisso 
e a responsabilidade pela execução dos serviços inerentes ao presente Contrato, 
passando a adotar uma postura preventiva, visando impedir a ocorrência de eventuais 
intempéries; todavia, caso estas sobrevenham, a empresa tomará todas as providências 
necessárias e suficientes para que tais aberturas não regressem. 

Cientes da compreensão e da prestatividade desta Administração, a 
MACIEL AUDITORES S/S EPP coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Porto Alegre - RS, 16 de abril de 2014. 

Dra. Martha Gama Fernandes de Oliveira Rocha 
MACIEL AUDITORES S/S EPP - Depto. Jurídico 
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Salvador, BA, 16 dé abril de 2014. 

Ao 
Tribunal de Justiça da Bahia 

Prezados Senhores, 

Viemos através desta informar que se farão presentes para realização dos 
serviços de auditoria da folha de pagamento, os Srs. Martha Rocha e Leonardo 
Souza Neto. 

Atenciosamente, 

MACIEL AUDITORES S/S EPP 
CRC RS 5.460/0-0 S BA 

Rosangela Pereira Peixoto 
CRC RS 65.932/0-7 S BA 

Diretora Auditoria 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
DIRETORIA GERAL 

DIRETORIA GERAL 
DG 

Ofício n° 094/2014-DG. 
Salvador, 14 de abril de 2014. 

Assunto: Devolução de documentos de empresas contratantes da Maciel 

Senhor Nairo, 

Ao cumprimentar V. Sra.p devolvo DVD encaminhado ao Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia em conjunto com o primeiro relatório de atividades desempenhas pelo 

Grupo Maciel. Esta devolução é motivada pelo envio de arquivos e informações 

referentes a outros clientes da Consultoria, especialmente do "Terminal Santa 

Catarina", no referido DVD. A ocorrência deste fato, inclusive, põe em dúvida a 

confidencialidade das informações apuradas, no âmbito deste Tribunal, apesar do 

quanto exposto na alínea Y da cláusula segunda do contrato ri0 02/14-S assinado entre 

as partes. 

Respeitosas^audações. ./ / 

Ao 
Senhor NAIRO TADEM DE OLIVEIRA SANTOS 
Auditor da Maciel Auditores S/S 

5'Avenida do CAB. n° 560, sala 315 S. Salvador. Bahia / CEP 41.745-97!/Tel: (71) 3372-96n/e>mar!: direlona9eral@ljba.iys.b; 
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Ata de Reunião 

Assunto: 
Auditoria da Folha de Pagamento 

Data: 
14/04/2014 

Rédatòn 
Diretoria Geral 

Local: 
Diretoria Gerai 

Hora Início/Fím: 
14:30 às 15:20 

-'Çvjfr*' 'J-' participantes da Reunião 
i^NÓmè/Arear' • Presença" - ^ r ^WAss ina tu ra ; 

Franco Bahia Karaòglân Lima / DG P / / - / O 
Ana Paula Teixeira / DG P 
Janaína Castro / DRH P 
Julia Karina Teles / Núcleo de Licitação P w 
Luis Alberto Melo / SEAD P v. m 
Marcelo Freitas / Controladoria do 
Judiciário 

P 

Uraquitan Filho / Diretoria de 
Informática 

P v J - í - ^ Y V - ^ L A r 

Roberto Moura / CEPROD P 
Thaize Correia / Consultoria Jurídica P 4 m A v 
Nairo de Oliveira Santos/ Grupo Maciel P 
Presença => P = Presente, A = Ausente Z ^ \7 
1 ' A í M ^ t a O MAÍCÁ-WÚPTP f t P - R f i í v P r 

PAUTA DA REUNIÃO 

Item r Descrição^ 

A Indisponibilidade.do Cronograma e Plano de Trabalho para Realização da Auditoria. 

B Envio de Informações de Outros Clientes. 

C Descumprimérito dás Etapas Estabelecidas no. Edital. 

D 
• 

Pendências na Entrega do Produto Contratado, o que Impede o Efetivo Pagamento do 
Serviço 

E Penalidades e Rescisão Contratual 

Desenvolvimento àa Pauta 

A - Indisponibilidade do Cronograma e Plano de Trabalho para Realização de Auditoria 

A Diretoria Geral acusa o não recebimento do cronograma e plano de trabalho do Grupo Maciel, 

documentos que déVèriam ter sido entregues no prazo.de até sete dias após o início dos serviços. 

O Diretor Geral pontuou a especificidade dos regramêntos específicos a cada uma das seis classes 

de servidores do judiciário, distribuídas em mais de duzentas verbas. Constatou, a partir da análise 

técnica dos dados apresentados, a não entrega do produto contrato. ^ ^ 

Solicitou uma comprovação da empresa quanto à realização do trabalho, que esta 

DG - Diretoria Geral f * 

V > 
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M Ata de Reunião 

J É Assunto: 
Auditoria da Folha de Pagamento 

Data: 
14/04/2014 

W P Redator: 
Diretoria Geral 

Local: 
Diretoria Geral 

Hora Início/Fim: 
14:30 às 15:20 

compromisso perante o Tribunal de Justiça, e garanta a realização do objeto contratado sob risco 

de incorrer nas penalidades previstas no contrato. 

Constatou a ineficiência das informações apresentadas, pontuando a falta de análise dessas. Exigiu 

de forma explícita que a empresa cumpra o que foi contratado. Estabeleceu o prazo do dia 16 de 

abril para que a empresa se manifeste de forma expressa a viabilidade ou não de cumprir com o 

que foi contratado sob risco de se submeter as penalidades contratuais. 

Pontuou que a gestão do Desembargador Eserval Rocha agirá com transparência na administração 

dos recursos públicos e que não aceitará o pagamento de um serviço sem a entrega do produto 

contratado. 

O Assessor Fabrício destacou a dificuldade enfrentada para localizar os prepostos da empresa na 
* 

sede do TJ e a falha de comunicação por parte da errípresa quando das inúmeras tentativas de 

localiza-los. Ressaltou, inclusive, que o TJ foi debandado de forma equivocada para extrair 

informações do sistema da folha de peSsoal. 

Inclusive, a Diretora de Recursos Humanos questionou sobre solicitações da auditoria no que se 

refere às categorias de servidores, informação esta preliminar para o início das atividades. Destacou 

que a expectativa do Tribunal é que seja encontrados entre 60 e 70% dos servidores dentro de 

exceções. Sobre este tópico, o representante do Grupo Maciel atestou o livre acesso as informações 

solicitadas. 

A área técnica garantiu que todas as informações solicitadas e necessárias foram disponibilizadas, 

As especificidades no pagamento da Folha de Pagamento do Poder Judiciário são muito variáveis. 

A primeira leitura foi realizada com base nas informações de 77 servidores que atuam ria Vara da 
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Ata de Reunião 

Assunto: 
Auditoria da Folha de Pagamento 

Data: 
14/04/2014 

Redator: 
Diretoria Geral 

Local: 
Diretoria Gerai 

Hora Início/Fim: 
14:30 às 15:20 

O representante do Grupo Maciel argumentou que a empresa já desenvolveu trabalhos 

semelhantes, òbténcjo êxito, e apresentou atestado de trabalhos realizados anteriormente, 

oferecendo contato para que as informações sejam averiguadas. Argumentou que no primeiro 

momento conheceram a legislação pertinente a realidade local e que até o dia 17 do corrente mês 

ficará pronto o software - criado especificamente para esse fim - que gerará o relatório com as 

inconsistências averiguadas e que estas serão analisadas individualmente. 

O controlador-chefe questionou o porque do regramento utilizado pelo sistema interno do TJ não 

ter sido avaliado previamente. 

O Coordenador e a representante da Consultoria Jurídica endossaram a fala do Controlador-Chefe 

pontuando a iimportância de confrontar as informações. 
i 

^ V 

Solicitou, ainda, que as informações disponibilizadas em PDF sejam disponibilizadas em formato txt, 

ou arquivos de texto semelhantes que possam ser utilizadas pela área de 71 da Consultoria. 

B - Envio de Informações de Outros clientes 

A Diretoria Geral acusa o recebimento de informações dé outros clientes da consultoria, 

especialmente do "Terminai Santa Catarina", o que nos faz questionar a confidencialidade das 

informações apuradas, no âmbito deste Tribunal, apesar do quanto exposto na alínea V da cláusula 

segunda do contrato celebrado entre as partes. 

C - Descumprimento das Etapas Estabelecidas no Edital. 

Descumprimento do quanto exposto no item 7.2.1, que lista os subitens para serem entregues na 

Etapa 1, especialmente no que se refere a; á 

• Supérffcialidade ou total descumprimento dos subitens 7.2.1,1, 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4 e 

7.2.1.5; 

• Não foi identificada nenhuma fiuxogramação dos sistemas que compõem o procedimento de 

folha de pagamento; 

• No que tange a uma análise geral do ambiente que suporta ó sistema de pagamento, não houve 

nenhum comentário sobre a estrutura atual. Constatamos uma repetição das informações 

DG - Diretoria Geral 
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* Ata de Reunião * Assunto: 
Auditoria da Folha de Pagamento 

Data: 
14/04/2014 * Redator: 

Diretoria Geral 
Local: 
Diretoria Geral 

Hora Início/Fim: 
Í4:30 às 15:20 

coletadas a partir de entrevista com as áreas de tecnologia da informação e comunicação. A 

despeito de avaliar positivamente alguns pontos desta infraestrutura, carece de uma análise 

apurada; 

• Apesar dos pontos de atenção apresentarem as normas a serem seguidas, a composição do 

relatório não nos permite visualizar as melhores práticas atadas nas referidas normativas; 

• Apesar de mencionados componentes relacionados à segurança física e lógica, notou-se 

ausência de avaliação da eficácia dos sistemas de proteção na minimização dos riscos; 

• A despeito de indicação realizada, nota-se a ausência de análises sobre a "Política de Segurança 

da Informação" e o "Plano de Continuidade de Negócios" que estão sendo implantados no TDBA; 

• Nota-se, ainda, que no subitem referente à "regulamentação/legislações" não foram 

encontradas análises. 

D - Pendências na Entrega do Produto Contratado, o que Impede o Efetivo Pagamento 
do Serviço /s 

/< 
A Diretoria Geral informou que frente ao constatado^concluí-se pela existência de pendência da 

entrega dos produtos contratados, o que impede o pagamento pleiteado, nos termos do § 2o , da 

cláusula sexta do contrato. 

E - Penalidades e Rescisão Contratual 

A Diretoria Geral informou que caso medidas não sejam tomadas para sanar as irregularidades 

constatadas, será procedido o enquadramento nas hipóteses previstas nos artigos 167, 184 e 185 

da Lei n° 9.433, de 01 de Março de 2005, que sujeitará a empresa às penalidades expressas nas 

cláusulas décima primeira e décima segunda do referido contrato, que tratam, respectivamente, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISÃO EM GESTÃO DE PESSOAS 

A T E S T A D O 

LUCIANE DOVIGO MOREIRA, Encarregada da Div isão 
em Gestão de Pessoas da Prefeitura Mun ic ipa l de 
Mogi Mir im, no uso de suas atr ibuições, 

A T E S T A á quem interessar possa, que a empresa 
.MACIEL & AUDITORES INDEPENDENTES S/S.CNPJ n° 13.098.174/0001-80, 
prestou á PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, CNPJ n° 45.332.095/0001-
89. referente ao período de janeiro de ,2007 a janeiro de 2012, 'serv iços de 
Audi tor ia Externa Independente, com obj^ ivo de "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE, COM ESCOPO FISCAL, CONTÁBIL 
E TRIBUTÁRIO, devendo s.er atendidas as normas e procedimentos de auditoria, 
conforme- legislação dò Conselho Federal de Contabilidade e de acordo com as 
segu in tes caracterisíica s: 

ÁREA AUDITADA (DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS): 
Divisão em Gestão de Pessoas - DGP (recursos humanos) que é parte 
organizacional do Departamento Administrativo; 
- Auditoria dos processos de admissões e demissões, controle de recolhimento de 
obrigações sociais como: INSS, FGTS, !RRF, consignações em folha de pagamento, 
repasses à terceiros e outros; 
- Auditoria dos controles internos da DGP, com abrangência nos cálculos e 
pagamentos de horas extras, faltas, atestados médicos, abònos de faltas, 
insalubridade, pericülosidade, assiduidade fixa, pensões, proventos de inatividade, 
gratificações,' adicional de tempo de serviço: qüinqüênio, biênio e progressão 
funcional demais reflexos derivados das normas trabalhistas dispostas em leis 
federais e nrunicipais. 

SERVIÇOS APRESENTADOS 
a) Relatórios mensais concisos e conclusivos, contendo parecer sobre as operações 

menfais' executadas pela auditoria, compreendendo: 

(01.9)3814.214 ] Rodovia Deputada Neutib Chüib n' 520 - Morro Vermelho - Mogi Mirim/SP • CÍ'P 13.SOS-300 
j " Via ••• Desíinoióiio 7a V/O - Arquivo DGP 
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- listagens distintas de cada valor pago, salário, complexidade da remuneração, 
pensão, gratificação e outros pagamentos com indícios de terem sido efetu ados 
indevidamente; 
- demonstrativos da origem do pagamento indevido e da indicação na aplicação 
correta de recursos; 
- notas explicativas à Diretoria Administrativa sobre os relatórios mensais (rnês-
a-mês) examinados (orçamentário, financeiro, RAIS, SEF1P, guias de 
recolhimento INSS, IRRF e demonstração das variações encontradas); 

b) Sugestões sobre práticas e controles internos, ressaltando as principais 
deficiências; 

c) Esclarecimentos que se fizeram necessários, quando convocado 
antecipadamente, para Reuniões Plenárias e de Diretoria; 

d) Sugestões práticas com base em acompanhamento das decisões do 
Departamento Administrativo, referentes aos assuntos ligados ao Conselho de 
Fiscalização dos trabalhos, instituído pela Prefeitura; 

e) Parecer formal dos auditores sobre as demonstrações acima referidas; 
f) Emissão do parecer da auditoria e assessoramento na elaboração das 

demonstrações e das notas explicativas, assim como sobre o tratamento 
trabalhista, previdenciário, fiscal e tributário a ser atribuído â qualquer evento 
que venha a ter reflexos diretos sobre as demonstrações referentes aos 
exercícios findos; / } 

g) Apresentação dos resultados das análises e exames de auditoria das 
demonstrações dos exercícios passados (2007, 2008, 2009, 2010 e 2011), com 
a emissão do relatório de auditoria na forma longa, com indicação de 
procedimentos corretivos, se pertinente. 

Os serviços foram executados conforme prazos e especificações estabelecidas em 
contrato. 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: 
- Roger Maciel de Oüveira - Responsável Técnico 
- Maria Galdina de Paula Marques - Supervisora 
- Ana Claudia dos Santos Sturza - Supervisora 
- Paulo Cezar Amado Cintra - Gerente 
- Rui Leme Padilha - Auditor Sênior 
- Luciana de Souza Ribeiro - Auditoria 
- Styliano Drago Vlassis- Auditor 

Declaramos que o Município de Mogi Mirim conta com um quadro de 2435 
funcionários, com a seguinte posição financeira em dezembro de 2011: j 

Despesas Anuais Valores % 

"" {019)381-1-2141 Rodovia Deputado Nagtb Choib n' 520 - Morro Vermelho - Mogi Mirim/SP - CEP 13.808-300 
1" Via - Destinatário 2a Víq = Arquiva DGP 
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Despesas Correntes com Pessoal e Encargo Social: 
Folha de Pagamento Liquido: 

R$ 94,911.587,79 
R$ 52.471.592,74 

TCE/GEPRO 

PG. 280 

Por ser expressão da verdade, firma a presente. 

Mogi Mirim, SP, 09 de outubro de 2012. 

ê ; 
LÚCIANEDOWGO MOREIRA 
DGP^ f̂lcáríeg acja 

Ciente 

RAMON ALONÇO 
DA-Diretor Depto. Administro livo 

xt 

{0i9)3814-2l<il. Rodovia D^modo Kaijib Choib'V 5.20 • "A4o/ro Veínièthc - Mogi Mirim/SP • CEP 13.808-300 
Vig ~ Oesiinotónü 2* Vio - Arquivo DGP 
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Salvador, BA, 04 de abril de 2014. 

Ao Presidente do 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

RELATÓRIO 012/14 SEGURANÇA NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -

COMPLEMENTAR - O F . 072/2014 

Em fevereiro de 2014, realizamos auditoria de Tecnologia da 

Informação, nas dependências do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA -

TJBA, utilizando técnicas de auditoria de sistemas, cujos aspectos relevantes 

estão expostos neste relatório, que. é estritamente confidencial e tem por 

finalidade o atendimento ao contrato n° 02/14-S. 

Apresentamos, a segijir, relatório complementar ao nosso Relatório 

01/14, sendo que permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer 

esclarecimentos adicionais julgados necessários. 

Atenciosamente, 

CRC RS OÔ5460/O-O "S" BA 

ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO 

Contadora CRC RS 65.932/0-7 "S" BA 

Responsável Técnica 
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Em relação as críticas efetuadas quanto ao Relatório 0.1/14 apresentado em 
14/03/2014, temos as seguintes complementações a fazer: 

CRÍTICA 02 
• No que tange a uma análise geral do ambiente que suporta o sistema de 

pagamento, não houve nenhum comentário sobre a estrutura atual. 

Constatamos uma repetição das informações coletadas a partir de entrevista 

com as áreas de tecnologia da informação é comunicação. A despeito de avaliar 

positivamente alguns pontos desta infraèstrutura, carece de uma análise 

apurada; 

MANIFESTAÇÃO DA AUDITORIA: 

A estrutüra atual do ambiente de TI - Tecnologia da Informação que suporta o 

sistema de folha de pagamento encontra-se suportada por uma estrutura de 

servidoreé localizados especificamente na Sala Cofre (certificada pela ABNT), 

de alta segurança, com acesso biométrico específico. 

O acesso lógico aos sistemas de folha de pagamento são realizados através de 

perfis de acesso de usuários definidos pela área .gestora dos sistemas. 

COMENTÁRIO: 

Conforme, constatamos 24 (vinte e quatro) pessoas possuem acesso biométrico 

a Sala Cofre, das quais 13 pessoas são TERCEIROS, e recomendamos qüe as 

pessoas com acesso biométrico a Sala Cofre sejam SERVIDORES EFETIVOS. 

Constatamos que 71 (setenta e uma) pessoas são usuários do sistema Folha 

de Pagamento, onde verifica-se: 

\ 
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a) Usuário com identificação não específica; 

J ' Í I !J I :K Jirnií ÍÃEJO 
1>0 f-SvÍÁDU,L»rt lÍAIIIA 

Lista de Usuários com Acesso as Sistemas de Folha de Pagamento 

SISTEMA USUÁRIO IOGIN 

FOLHA 
FOLHA 
FOLHA 
FOLHA 
FOLHA 
FOLHA 

CONSELHO 
CONSELHO 
CONSELHO 
CONSELHO 
CONSELHO 
CONSELHO 

NACIONAL 
NACIONAL 
NACIONAL 
NACIONAL 
NACIONAL 
NACIONAL 

DE JUSTIÇA 
DE JUSTIÇA 
DE JUSTIÇA 
DÊ JUSTIÇA 
OE JUSTIÇA 1 
DE JUSTIÇA 3 

CNJ3 
CNJ2 
CNJTJBA 
CNJ1 
CNJTJBA1 
CNJTJBA3 

b) Usuários com duplo acesso: 

l'í iIHiR J:tnií IÀR1C) 
i x > E » i a i * j U r t B A H I A 

Lista de Usuários com Acesso as Sistemas de Folha de Pagamento 

S I S T E M A U S U Á R I O 

FOLHA CRISTINA MOURA SANTOS 
FOLHA CRISTINA MOÜRA SANTOS 

FOLHA CRISTINA NERf DE ARAÚJO 
FOLHA CRISTINA NÊR1 DE ARAÚJO SUCAP 

T O G I N 

CR1MSANTOS1 
CRISANTOS 

CNERI 
CNARAUJO 

RECOMENDAÇÃO: 

Recomendamos que os usuários do sistema Folha de Pagamentos 

possuam apenas um login por usuário e personalizado, pára que 

todos osíacessos sejam identificados pessoalmente. 
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CRÍTICA 03 
• Apesar dos pontos de atenção apresentarem as normas a serem seguidas, a 

composição do relatório não nos permite visualizar as melhores práticas citadas 

nas referidas normativas; 

MANIFESTAÇÃO AUDITORIA: 

As normas a que nos referimos no relatório são: 

ABNT NBR JSO/IEC 27001:2005 e ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005 (atual 
ABNT NBR ÍSO/IEÊ 27002:2005) 

Item' Segurança Física do Ambiente de Tecnologia da Informação 

(Objetivo dé Controle A-5.1, Anexo A, da ISO/IEC 27Ò01) 

|A.5 Política de segurança 
4,5. i Política desegurança da informação 
Objetivo: Pròyèr33rha orientação e apoio da direção para a segurança da informação de acordo com os 
requisitos do negócio e com as leis e regulamentações relevantes. 

«Â.5.1-.1 Docümèntd"da política de 
segurança da informação 

Controle 

Um documento da política dé: segurança da informação ceve 
ser aproyado pela direçãor publicado e.comunicado para todos 
os funcionários e partes externas'relevantes. 

A.5.1.2 Análise crítica da política de 
segurança da informação 

Controle 
A política de segurança da informação deve ser analisada 
criticarnerite a.interyaíos planejados.ou quando, mudanças -
significativas ocorrerem, pára assegurar a sua contínua 
pertinência, adequação e eficácia. 

f 2fohe 5I^037;SÓ34; |̂ site:>yvyw.màtÍêlaüdltorés:com j e-máií:contato@macielaud^ 
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Item: Gestão de Incidentes de Segurança da Informação 

(Objetivo de Controle A-13.2, do Anexo A, da ISO/IEC 27001) 

A. 13.2 Gestão de incidentes de segurança da informação e melhorias 

Objetivo: Assegurar que um enfoque consistente e efetivo seja aplicado à gestão de incidentes de segurança 
dá informação. 

A. 13.2.1 Responsabilidades e 
procedimentos 

Controle 

Responsabilidades e procedimentos de gestão devem ser 
estabelecidos para assegurar respostas rápidas, efetivas e 
ordenadas a incidentes de segurança da informação. 

A.13:2.2 
Aprendendo com os 
incidentes de segurança da 
informação 

Controle 

Devem ser estabelecidos mecanismos para permitir que tipos, 
quantidades e custos dos.incidentes de segurança da 
informação sejam quantificados e monitorados. 

A. 13.2.3 Coleta de evidências 

Controle 

Nos casos em que uma ação de acompanhamento contra uma 
pessoa ou organização, após um incidente de segurança da 
informação, envolver uma ação legal (civil ou criminal), 
evidências devem sér coletadas, armazenadas e apresentadas 
em conformidade com as normas de armazenamento de 
evidências da jurisdição ou jurisdições pertinentes: 

^ Grupo 

f MACIEL 
Auditor ia . Consultoria. Perícia c AnsGssoria 
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Item: Plano de Continuidade do Negócio - PCN 

(Objetivo de Controle A-14, do Anexo A, da ISO/IEC 27001) 

A.14 Gestaoda continuidade do negócio 

A. 1A.1 Aspectos da gestão da continuidade do negócio, relativos à segurança da informação 

Objetivo: Não permitir a interrupção das atividades do negócio e proteger os processos críticos contra efeitos 
de falhas ou desastres significativos, e assegurar a sua retomada em tempo hábil, se for o caso. 

A.14.1.1 

Incluindo segurança da 
informação no processo de 
gestão do continuidade de 
negócio 

Controle 

Um processo de gestão deve ser desenvolvido e mantido para 
assegurar a continuidade do negócio por toda a organização e 
que contemple os requisitos de segurança da informação 
necessários para a continuidade do negócio da organização. 

A.14.1.2 Continuidade de negócios e 
análise/avaliação de risco 

Controle 

Devem ser identificados os eventos que podem causar 
interrupções aos processos de negócio, junto á probabilidade e 
impacto de tais interrupções e as conseqüências para a 
segurança de informação. 

A.14.1.3 

Desenvolvimento e 
implementação de planos de 
continuidade relativos à 
segurança da informação 

Controle 

Os planos devem ser desenvolvidos e implementados para a 
manutenção ou recuperação das operações e para assegurar a 
disponibilidade da informação no nível requerido e na escala de 
tempo requerida,.após a ocorrência de interrupções ou falhas 
dos processos críticos do negócio. 

A. 14.1.4 Estrutura do plaftode 
continuidade do negócio 

Controle 

Uma estrutura básica dos planos de continuidade do negócio 
deve ser mantida pára assegurar que todos os planos são 
consistentes, para contemplar os requisitos de segurança da 
informação e para identificar prioridades para testes e 
manutenção. 

A.14.1.5 
Testes, manutenção e 
reavaliação dos planos de 
continuidade do negócio 

Contmle 

Os planos dè continuidade dó negócio devem ser testados e 
atualizados regularmente, de forma a assegurar sua 
permanente atualização e efetividade. 

5!• |rsitè:~wwwiitiaç^ I €-rSiírconta^o@maciéíauditòrés:Gomíbr 
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CRÍTICA 04 

• No iterii referente à topologia existe a menção de marcações "em amarelo" que 

destacariam observações. Porém, no desenho apresentado não existe 

marcação alguma; 

MANIFESTAÇÃO AUDITORIA: 

Apresentação a seguir da Topologia de Rede com destaque da Sala Cofre em 

cor amarela. 
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CRÍTICA 05 

• Apesar d,e mencionados componentes relacionados á segurança física e lógica, 

notou-se ausência de avaliação da eficácia dos sistemas de proteção na 

minimização dos riscos; 

MANIFESTAÇÃO AUDITORIA: 

Conforme constatamos na Sala Cofre encontra-se a maioria dos servidores 

físicos e virtuais, e, os seguintes sistemas de segurança: 

a) Urn sistema de identificação para todas as pessoas que ingressam 

no prédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DA BAHIA - T J B A ; 

b) Um sistema de CFTV com 05 (cinco) câmeras específicas para o 

ambiente da Sala Cofre; 

c) -Um sistema de Biometria que concede acesso a Sala Cofre apenas a 

pessoas identificas biometricamente. 

d) Sistema contra incêndio utilizando cilindros dê gás FM 200. 

e) Sala Cofre certificada pela ABNT com paredes de aço, protegida 

contra fogo, calor, umidade, gases corrosivos, fumaça, água, roubo, 

arròmbamento, acesso indevido, sabotagem, impacto, pó, explosão, 

magnetismo e armas de fogo. 

COMENTÁRIO AUDITORIA 

Avaliamos á utilização da Saia Gofre (Certificada pela ABNT) como de alta 

eficácia para a proteção dos dados contidos nos servidores físicos e virtuais. 

A utilização de. Sala Cofre aumenta a segurança da preservação dos dados, 

bem como, seu ingresso só se verifica mediante, a utilização de biometria, 

registrando inequivocamente todas as entradas e saídas da Sala Cofre, 

inclusive com o registro através do sistema de CFTV específico composto de 

f ò p è 5I5 3 Q B 7 S 0 3 4 | s i t e wwwíiirratielauclitoresicom br: | e-mail: coritato@macíclauditor€S.com;br 
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05 (cinco) câmeras destinadas ao monitoramento da Sala Cofre (Data 

Center) e Sala de Energia. 

Todos os servidores do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - TJBA possuem 

cadastro biométrico (Scanner digital dos dedos), e só podem adentrar as 

dependências do TJBA com o cadastro biométrico ativo. 

Constatamos que o acesso lógico aos sistemas de Recursos Humanos (folha 

de pagamento) é feito através de login e senha com perfis de acesso definidos 

pela área gestora dos sistemas, o qual somado ao controle de acesso 

biométrico (Scanner digital dos dedos), utilizado para o acesso as 

dependências do TJBA, apresenta eficácia no controle de acesso físico e 

lógico. 

CRÍTICA 06 

- A despeito de indicação realizada, nota-se a ausência de análises sobre a 

"Rolitica de Segurança da Informação" e o "Plano de Continuidade de Negócios" 

que estão sendo implantados no TJBA; 

MANIFESTAÇÃO AUDITORIA 

Por ocasião da auditoria nos foi apresentada uma "minuta" de "DECRETO 

LEGISLATIVO" na qual consta á implèmentação de uma Política dé Segurança 

da Informação, que brevemente seria promulgado. 

Dessa forma entendemos que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - TJBA 

não possui em vigência uma Política dê Segurança da Informação, e qual 

somente entrará em vigor a partir de sua promulgação e publicação. 

fone: 5^3Qg7.5Ò34 _ ]„•site.WAA/v.mad^ . |^e-mail: GÒntatò(^aGi(Elaudltor€S.c6m ;br 
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Durante a auditoria tomamos conhecimento da "minuta" do Decreto Legislativo 

que trata da Instituição da Política de Segurança da Informação no âmbito do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na qual procedemos algumas análises: 

No artigo 2° letra "V" da "minuta" consta: "promoção da capacitação de 

recursos humanos para o desenvolvimento de competência cientifico-

tecnológico em Segurança da Informação". 

COMENTÁRIO letra "V": 

A capacitação permanente de recursos humanos na área de Segurança da 

Informação é;um requisito essencial que deve ser implementado urgentemente 

com os servidores"próprios do TJBA evitando-se a contratação de terceiros nas 

áreas criticas da Segurança da Informação. 

No artigo :3o números II, V, VI e VIII da "minuta" consta que cabe a SETIM: 

II - mapear e avaliar periodicamente os processos de negócio quanto 

aos riscos de Segurança da Informação; 

COMENTÁRIO AO N° II: 
Evidência não disponibilizada durante a auditoria. 

V - estabelecer processo de gestão para a prevenção de incidentes e a 

èHm inação, de fragilidades de Segurança da Informação; 

COMENTÁRIO AO N° V: 
Evidência não disponibilizada durante a auditoria. 

^ fdnê iS l i r3 j0B7S<^4 | s i t e w w w m ^ | e-malh contáto@maci€lauditÒr6S.com:bP : f 
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RECOMENDAMOS 

A adoção do Controle de Gestão de incidentes de segurança da 
informação e melhorias. Conforme orientações contidas no Objetivo 
de Controle A-13.2, do Anexo A, da ISO/IEC 27001, 

VI - estabelecer processo de gestão da continuidade de negócio; 

COMENTÁRIO AO N°VI: 

Evidência não disponibilizada durante a auditoria. 

RECOMENDAMOS 

Recomendamos a implementação de um Plano de Continuidade de 
Negócios - PCN na área da Tecnologia dá Informação com a 
finalidade de assegurar o andamento dos processos da área de 
Tecnologia da Informação. Conforme as orientações contidas no 
Objetivo de Controle A-14f do Anexo A, da ISO/ÍEC 27001 
VIII - complementar, quando for pertinente, as normas de Segurança 
da Informação necessárias à operaciónalização desta Política. 

COMENTÁRIO N° VIII: 
Evidência não disponibilizada durante a auditoria. 

RECOMENDAMOS 

Deve ser periodicamente efetuada uma revisão da Política dê 
Segurança da Informação com a finalidade de atualizá-la sempre 
visando a mitigação de incidentes de Segurança da Informação. 
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CONCLUSÃO 

Os nossos trabalhos foram desenvolvidos de forma a obter evidências quanto a 

segurança física e lógica no ambiente de Tecnologia da Informação do Tribunal 

de Justiça do Estado da Bahia, sendo que os pontos de melhoria foram 

destacados em "RECOMENDAÇÕES" ao longo do Relatório 01/14 e nesse 

complementar. 

CRC RS 005460/0-0 "S" BA 

ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO 

Contadora CRC RS 65.932/0-7 "S" BA 

Responsável Técnica 
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PQDER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
DIRETORIA GERAL 

D I R E T O R I A G (í A t. 

DG 
Ofício n° 072/2014-DG. 

Salvador, 01 de abril de 2014. 

Assunto: Relatório 01/14 Segurança na Tecnologia da Informação 

Senhor Diretor, 

Venho pelo presente informar a Vossa Senhoria que, conforme expresso no Edital 
Pregão Eletrônico n° 126/2013, o pagamento à empresa contratada será efetuado de 

forma proporcional ao cumprimento das etapas estabelecidas no cronograma de 

atuação da empresa, frente à comprovação de entrega dos produtos para este 

Tribunal, itens 15, 7.5 e 7.6 que compõem, respectivamente, texto principal e anexo I 

do referido documento. Elementos, estes, que integram de forma indissociável o 

contrato h° 02/14-S, assinado pelas partes. 

Relevante mencionar que o edital estabelece, ainda, o envio de cronograma detalhado 

das atividades a serérh realizadas, em até sete dias após o início dos serviços, fato que 

não ocorreu. Acusamos o recebimento de minuta de "Plano, Programa e Cronograma 

de Trabalho do Grupo Maciel", o qual carece de discussões entre as partes para 

estabelecer - de forma clara e precisa - aspectos pontuais, tais como a metodologia de 

trabalho. Salienta-se que após os festejos carnavalescos não foi possível localizar os 

auditores da Maciel nas dependências do Tribunal, apesar de inúmeras tentativas e 

contatos telefônicos, o que inviabilizou a discussão a cerca da realização das 

atividades programadas. 

Entre os dias 25 e 26 de março de 2014, chegaram a esta Diretoria correspondências 

referentes' ao, relatório das atividades desenvolvidas por e$ta consultoria. Em 

documento assinado pela Sra. Rosângela Peixoto è transcrito - literalmente - o 

cronograma de atividades que compõe o referido edital, sem informações adicionais. O 

que nos Impede acompanhar, de forma profícua, o desénvolvímento do reí 

5»Avenida do CAB. n" 560. snla 315 S. Salvado», Bahia / CEP 41.745-971 / Tel: (71) 3372-9621 / e-mail: di»etofiaee»a!®ljba.jiis.br 
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trabalho. 

Ressalte-se que ao verificar o DVD encaminhado com o relatório, detectamos o envio 

equivocado de informações de outros clientes da consultoria, especialmente do 

"Terminal Santa Catarina", o que nos faz questionar a confidencialidade das 

informações apuradas, no âmbito deste Tribunal, apesar do quanto exposto na alínea 

"i" da cláusula segunda do contrato supracitado. 

No que se refere à análise do item 7.2.1, que lista os subitens para serem entregues na 
Etapa 1, Análise Geral de Riscos, observa-se: 

• Superficialidade ou total descumprimento dos subitens 7.2,1.1, 7,2.1.2, 7.2.1.3, 
7.2.1.4 e 7.2.1.5; 

• Não foi identificada nenhuma fluxogramação dos sistemas que compõem o 
procedimento de folha de pagamento; 

• No que tange a uma análise geral do ambiente que suporta o sistema de 
pagamento, não houve nenhum comentário sobre a estrutura atual. 
Constatamos uma repetição das informações coletadas a partir de entrevista 
com as áreas de tecnologia da informação e comunicação. A despeito de avaliar 
positivamente alguns pontos desta infraestrutura, carece de uma análise 
apurada; 

• Apesar dos pontos de atenção apresentarem as normas á serem seguidas, a 
composição do relatório não nos permite visualizar as melhores práticas citadas 
nas referidas normativas; 

• No item referente à topologia existe a menção de marcações "em amarelo" que 
destacariam observações. Porém, no desenho apresentado não existe 
marcação alguma; 

• Apesar de mencionados componentes relacionados à segurança física e lógica, 
notou-se ausência de avâliarãn da eficácia dos sistemas de proteção na 
minimização dos riscos 

5°Avenida do CAB> n" 560. sala 315 S. Saivaoor, oaiua i t „e r^ i . / i :>97l /Te); (71) 3372-9621 Is-maii. ctiteloriágeral^íjba.jus.bf 
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o A despeito de indicação realizada, nota-se a ausência de análises sobre a 
"Política-de Segurança da Informação" e o "Plano de Continuidade de Negócios" 
que estão sendo implantados no TJBA; 

• fslota-se, ainda, que no subitem referente à "regulamentação/legislações" não 
foram encontradas análises. 

Frente ao constatado, conclui-se pela existência de pendência da entrega dos produtos 

contratados, o que impede o pagamento pleiteado, nos termos do § 2Ò, da cláusula 

sexta do contrato. Sáíienta-se que, caso medidas não sejam tomadas para sanar as 

irregularidades constatadas, será procedido o enquadramento nas hipóteses previstas 

nos artigos 167, 184 e 185 da Lei n° 9.433, de 01 de Março de 2005, que sujeitará a 

empresa às penalidades expressas nas cláusulas décima primeira e décima segunda 

do referido contrato, que tratam, respectivamente, sobre llicitos, Penalidades e 

Rescisão contratual. 

7 " 

/ • A 
Su 

A o 
Senhor ROGER MACIEL DE OLIVEIRA 
Sócio Diretor dâ empresa Maciel Auditores S/S 

•5A Avenida do CAB. n° 560. w!a 315 S. Salvador. Bahia l CEP 41.745-971 / Tc): (71) 3372-9521 /e-mail: díre!oriageral@fjba.jüs.b,' 
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AO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TJ_BA 
5a Avenida do Cabo, N° 560. Salvador/BA - Brasil - CEP 41745-971 

Saivador/BA, 20 de março de 2014. 

TCE I GEARQ 

"LEGIB IL IDADE 
Prezados senhores: C O M P R O M E T I D A 

1. Viemos por intermédio deste, relatar e demonstrar, a realização dos 
trabalhos referentes à prestação de serviços de auditoria externa na folha de 
pagamento de pessoal, do Poder Judiciário do Estado da Bahia (servidores 
ativos), conforme estabelecido no contrato n° 3651/2014. 

2. Conforme termo de referência do Edital referente à prestação do serviço, 
objeto do supracitado contrato, demonstramos a seguir o cronograma previsto 
para sua realização. 

CRONOGRAMA 1 2 3 4 
1 feíafíaVl í? ^érèt üè- Rfe«>s -̂ m m l i m Wtfei m R g g g g m s i 
Planejamento dos Trabalhos i 
Entendimento e macrofluxo do processo de FoTna de Pagamento 1 — i — i 

Levantamento do ambiente geral de TI I 
Identificação dos riscos específicos 

j | jP 

U - L 1 1 ü m Ità. w È H n 1 11 M d H M P 1 i 
Auditoria da FoUiB de Pagamento 

1 I I rtWI M Ü 1 i 1 È PS 1 i I 
Tecnologia da IrtfOfTnáçàò I 1 1 

i 
1 

1 É i Ü §3 
m L:. i 1 1 1 M i 1 tí i 

1 
hyThbiI r & j j j K d B a i ^ g E ^ i i a ^ S o i ^ w ? ] ! ^ 1 É i Ü §3 

m L:. i 1 1 1 i 1 tí i 
1 Apresentação Finisf dos Resultados • • • i 

i 
r i 

1 
3. Estabelece o referido contrato que os pagamentos serão realizados em 
quatro parcelas iguais, mediante a entrega dos produtos pela contratada, 
conforme detalhado na tabela abaixo, e após aprovação pela contratante. 
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Mès 1 
Relatório com os itens identificados na etapa 1 do 
Cronograma 

Impressa e 
DVD 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: doe e pdf 

Mês 2 
Relatório reportando as eventuais inconsistências 
identificadas na etapa 2 do Cronograma 

Impressa e 
DVO 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto; doe e pdf 

Mês 3 Relatório preliminar para aprovação e comentári-
os da Alta Administração do Tribunal 

Impressa e 
DVD 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: doe e pdf 

Mês 4 
Relatório final, matriz de acesso ao sistema e 
Plano de ação 

Impressa e 
DVD 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: doe e pdf 

4. Conforme determina o contrato para prestação do serviço, segue em anexo 
a versão em DVD, do relatório dos itens identificados na Etapa 1 do 
cronograma, Análise Geral de Riscos, enviado impresso em 14/03/201. 

5. Informamos ainda que, a Etapa 2 - Definição,.elaboração e execução dos 
testes, está em desenvolvimento. Com base nos arquivos de dados capturados 
estamos desenvolvendo uma ferramenta que nos permita fazer todas as 
críticas necessárias ao atendimento do objeto contratual. Retornaremos a essa 
instituição no momento em que tivermos essa crítica para podermos fazer as 
inspeções necessárias "in toco". 

6. Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais 
esclarecimentos. 

fe^L^WTÒRES pi. 
CRC RS - OOõMiiO/G-O - US" - BA 

ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO 
CRC RS - 65.932/0-7 - "S" - BA 

Responsável Técnica 
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Salvador, BA, 13 de março de 2014. 

Ao Presidente do 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA 

RELATÓRIO 01/14 SEGURANÇA NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

I 
» 

I 

VPtxtn D A F L Í H 

Em fevereiro de 2014, realizamos auditoria de Tecnologia da Informação, nas 

dependências do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - TJBA, utilizando técnicas 

de auditoria de sistemas, cujos aspectos relevantes estão expostos neste relatório, 

que é estritamente confidencial e tem por finalidade o atendimento ao contrato n° 

02/14-S. 

Apresentamos a seguir, os resultados de nossos trabalhos e as 

recomendações aplicáveis para apreciação de V.Sas. 

Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos 

adicionais julgados necessários. 

Atenciosamente, 

CRC RS 005460/0-0 "Sn BA 

ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO 

Contadora CRC RS 65.932/0-7 "S" BA 

Responsável Técnica 
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1. OBJETIVO 

Auditoria do ambiente de Tecnologia da Informação, Mapeamento de Riscos nos 

processos e Análise da Estrutura de Controles. 

2. ESCOPO 

Análise da Segurança da Informação identificando vulnerabilidades porventura 

existentes e recomendações para minimização de riscos, tendo por base as 

especificações da ABNT NBR ISO/IEC 27.001:2005. 

3. METODOLOGIA 

Os procedimentos de auditoria contemplaram a verificação dos aspectos relativos à 

Sistemática de Gestão de Segurança da Informação quais sejam: Política de 

Segurança, Gestão de Ativos, Política de Recursos Humanos, Controle de Acesso 

(físico e lógico), em utilização pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - TJBA, 

localizado na 5a Avenida, n° 560, Centro Administrativo da Bahia - CAB, 

Salvador/BA, CEP: 41.745-900. 

4. ANALISES 

Análise referente aos sistemas em andamento das operações do ambiente de 

Tecnologia da Informação relacionadas à: Segurança física, lógica e da Informação 

conforme especificações da ABNT NBR ISO/IEC 27001:2005 e ABNT NBR ISO/IEC 

17799:2005 (atual ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005) que estabelece e orienta a 

gerencia de Sistemas de Gestão de Segurança da Informação. 

3 
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4.1. Política de Segurança dá Informação 

Verificamos que na data de nossa auditoria o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA -

TJBA não possuía uma Política de Segurança da Informação devidamente 

formalizada de forma a garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade 

da informação. 

Encontra-se em andamento a implementação de uma POLÍTICA DE SEGURANÇA 

DA INFORMAÇÃO, (Anexo 01) que deverá ser posta em prática após sua 

publicação, na forma de DECRETO JUDICIÁRIO expedido pelo Sr. Presidente do 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - TJBA. 

PONTO DE ATENÇAO 

Recomendamos a implementação de uma POLÍTICA DE SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO o mais breve possível, em conformidade com as especificações da 

ABNT NBR ISO/IEC 27001:2005 e ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005 (atual ABNT 

NBR ISO/IEC 27002:2005) a fim de minimizar os riscos da segurança da informação, 

de forma a garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da 

informação. 

(Objetivo de Controle A-5.1, Anexo A, da ISO/IEC 27001) 

4.2. Relação dos Sistemas utilizados 

Os sistemas integrantes do processo de Folha de Pagamento do Poder Judiciário da 
Bahia e seus dados encontram-se localizados no Data Center do TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DA BAHIA - TJBA, localizado no prédio anexo ao prédio principal do 
TJBA. 

A/ \ 1 

\ 

fòne{'5j 303XÇ034 | site www.maclçlaüdltores,com.br | &-mall: contato@maclelaudltores.com.br 

mailto:contato@maclelaudltores.com.br


Grupo 

TMACie i : 
Auditoria, Consultoria. P e r f d a e Assessor la 

a) Sistemas do RH NET: 

RDV: Requerimento de Direitos e Vantagens. 

Bens e Valores. 

b) Sistemas do RH: 

SHR: Sistema de Recursos Humanos. 

SAUDIT: Sistema de Auditoria. 

PAE: Parcela Autônoma de equivalência. 

URV: Unidade Real de Valor. 

S1SPAG: Sistema de Pagamento Extra Folha. 

SGA: Sistema de Gerenciamento de Arquivos. 

GEFRE: Gestão de Freqüência. 

Sistema de Estagiário. 

Bens e Valores. 

Folha de Pagamento. 

Sistema de Segurança. 

Sistema de Remuneração. 

c) Sistemas integrados aó RH: 

Central de Atendimento. 

ProtWEB: Cadastro e acompanhamento do processo 

administratívo(Protocolo). 

Controle de ARs. 

Diárias. 

Formulários de Conciliação. 

Grupo de Sentença. 

Microfilmagem. 

Orçamento Participativo. 

PAGEXT: Pagamento Extra Folha (Estagiário, Polícia Militar e Indenizações). 

TJBASEG 

Juiz Leigo e Conciliador. 

5 
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SGF: Gerenciador Financeiro. 

SIGA: Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Documental). 

SGA: Gerenciamento de Imagens dos Documentos da Vida Funcional dos 

Servidores do TJBA. 

SÈRP: Seção de Registro de Processos Disciplihares. 

4.3. Relação dos Ativos de Tecnologia da Informação (Relação de Servidores) 

Na Sala Cofre (Data Center) do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - TJBA 

encontram-se um total de 371 servidores e 33 servidores em outros locais do TJBA, 

totalizando 404 servidores. 

a. Servidores Físicos (Anexo 02) 

Do total de 92 servidores físicos, 59 encontram-se localizados na Sala Cofre 

(Data Center) do TJBA e 33 servidores estão localizados nos seguintes locais: 

• Alagoinhas; 
• Barreiras; 
• Barris - Vara Defesa Mulher; 
• Bom Fim - Vara Militar; 
• Bonocô r- 2a Vara Inf. Juventude; 
• Camaçari; 
• Feira de Santana; 
• Fórum Ruy Barbosa; 
• Garibaldi; 
• Ilhéus; 
• Ipiaú; 
• Itaberaba. 
• Itapetinga; 
• Jequié; 
• Juazeiro; 
• Nazaré; 
• Palácio da Policia; 
• Santo Antonio de Jesus; 
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• Senhor do Bonfim 
• Shopping Baixa Sapateiros; 
• Simões Filho; 
• Sussuarana; 
• Teixeira de Freitas; 
• Vitória dá Conquista; 

b. Servidores Virtuais (Anexo 03) 

Os servidores virtuais, no total de 312, encontram-se localizados na Sala 

Cofre (Data Center) do TJBA, em sua maioria desempenhando funções de: 

• Active Directory; 
• Aplicações; 
• Controladores de domínio; 
• Desenvolvimento; 
• Forponto; 
• HelpDesk; 
• Homologação; 
• Impressão; 
• MySQL; 
• OpenFire; 
• Produção; 
• Proxys; 
• SERPRO; 
• Tabelionatos; 
• Testes; 
• Treinamentos; 
• TrendMicroProtection; 
• VMware; 
• Web; 
• Zimbra. 

4.4. Topologia de Rede 

Na figura abaixo destacamos em amarelo a topologia da SALA COFRE do 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - TJBA, podemos também visualizar o 
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ambientes Windows è Linux, os demais servidores; não localizados na Sala Gofre, 
bem como os links de comunicação de dados da empresa "Oi", os FireWell e 
Routérè. (Anexo 04). 

Visualizamos também os ambientes de Backup e ambientes de Internet. 

8 
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4.5. Sistemas de Câmeras - CF TV 

Verificámos à existência de üm sistema de CFTV especifico composto de 05 (cinco) 

câmeras destinadas ao monitoramento da Sala Cofre (Data Center) e Sala de 

Energia, as câmeras estão distribuídas da seguinte forma: 

• 02 (duas) câmeras no interior da Sala Cofre; 

• 01 (uma) câmera no Hall de acesso à Sala Cofre; 

• 01 (uniá) câmera na Sala de Telecom; 

• 01 (uma)-câmera na Sala de Energia. 

4.6. Segurança Física do Ambiente de Tecnologia da Informação 

Verificamos que a Sala Cofre, loca! onde encontra-se a maioria dos equipamentos 
servidores possui os seguintes sistemas de segurança física do ambiente de 
Tecnologia da Informação: 

a) Um sistema de identificação para todas as pessoas que ingressam no 
prédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - TJBA; 

b) Um sistema de CFTV com 05 (cinco) câmeras especificas para o ambiente 
da Sala Cofre; 

c) Um sistema de Biometria que concede acesso a Sala Cofre apenas a 
pessoas identificadas biometricamente. 

10 
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d) Sistema contra incêndio utilizando cilindros de gás FM 200. 

e) Sala Cofre certificada pela ABNT com paredes de aço, protegida contra 

fogo, calor, umidade, gases corrosivos, fumaça, água, roubo, 

arrombamento, acesso indevido, sabotagem, impacto, pó, explosão, 

magnetismo e armas de fogo. 

RELAÇÃO DE PESSOAS COM ACESSO A SALA COFRE 

l - QTD " " KG/CÀDÀTRO , NOME ' ^ - T f t Ü r o ^ ! L - • VINCULO ; : 
1 10142034 Dionatas COTEC Analista TERCEIRO 
2 665565514 Ricardo COTEC Coordenador CARGO COMISS 
3 669357413 Bispo COTEC Analista TERCEIRO 
4 744584507 Augusto COTEC Analista TERCEIRO 
5 751608971 Carlos COTEC Analista TERCEIRO 
B 774488775 Jorge COTEC Analista TERCEIRO 
7 112705715 João CPROD Operador TERCEIRO 
8 247986252 Zaníne CPROD Analista TERCEIRO 
9 500293 Deomar CPROD Operador SERVIDOR EFETIVO 
10 5003164 fracema CPROD Operador SERVIDOR EFETIVO 
11 5003261 Luis CPROD Operador SERVIDOR EFETIVO 
12 5017475 Edsôn CPROD Operador SERVIDOR EFETIVO 
13 5016056 Ricardo CPROD Operador SERVIDOR EFETIVO 
14 5018170 Geraldo CPROD Operador SERVIDOR EFETIVO 
15 5018269 Mardo CPROD Operador SERVIDOR EFETIVO 
16 637530144 Edvan CPROD Analista TERCEIRO 
17 65803604 Roque CPROO operador TERCEIRO 
18 744831881 Evancfro CPROD Técnico TERCEIRO 
19 755253213 Ludano CPROD técnico TERCEIRO 
20 9007474 Augustus CPROD Operador SERVIDOR EFETIVO 

._. 21 9032142 Henrique CPROD Analista SERVIDOR EFETIVO 
22 9037942 Bob CPROD Coordenador CARGO COMISS 
23 918987067 Azizo CPROD Operador TERCEIRO 
24 942245954 Wallacy CPROD Técnico TERCEIRO | 

Verificamos 24 (vinte e quatro) pessoas possuem acesso biométrico a Sala Cofre, 

distribuídos da seguinte forma: 

02 (dois) Servidores com vínculo de Cargo Comissão, na função de 

Coordenador; 

09 (nove) Servidores com vinculo Efetivo, sendo 01 (um) na função de 

Analista e 08 (oito) na função de Operador; 

13 (treze) Profissionais com vínculo Terceiro, sendo 07 (sete) na função de 

Analista, 03 (três) na função de Operador e 03 (três) na função Técnico. 

l i 
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PONTO DE ATENÇÃO 

Constatamos, qué â quantidade de profissionais na condição Térçeiro é de 54,17%, 

sendo a maioria na função de Analista, uma vez que não foi definido nà Política de 

Segurança da Informação (item 4.1. do prèsente relatório) os papéis e 

responsabilidades dos terceiros, os quais são expressos através de Termo de 

Confidencialidade dá Informação (Anexo 05), 

(Objetivo de Controle A-5.1, Anexo A, da ISO/IEC 27001) 

4.7. Políticas e Procedimentos de Backups (Local guarda fitas) 

Verificamos a existência de uma Política de Backup/Restore destinada a garantir a 
disponibilidade da informação em tempo hábil, possuindo backups diários, 
semanais, mensais é anuais. 

Todas as informações críticas são consideradas nos backups, ficando disponíveis 
para uso constante. 

Apresentam procedimentos de Retenção e de Duplicação com a finalidade de 
aumentar a confiabilidade dos backups. 

Os servidores virtuais também são contemplados com os procedimentos de Backup. 
As fitas de backup possuem duplicação e ficam localizadas em cofre no Fórum 
Criminal de Sussuarana. 

O tempo de retenção do backup físico ano é de 05 (cinco) anos. 

RECOMENDAÇÃO 

Que a administração do TJ/BA estude a possibilidade de 

substituir os profissionais terceirizados por servidores do 

quadro próprio, através de concurso público. 

l z 
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(Anexo 06). 

Verificamos também a existência de uma Política de Bakup/Restore específica para 

o Sistema de RH, que possui como objetivo manter uma base de conhecimento 

sobre a atividade do serviço de Backup/Restore executada pela COTEC. 

A execução do processo de Backup/Restore é feito dç forma eletrônica (ambientes 

complexos). 

Entre os dias 15 e 20 de cada mês é gerado um e-mail automático para a equipe de 

backup informando que a folha de RH foi fechada, os backups da folha de RH são 

duplicados em 04 (quatro) fitas com retenção diferenciada, 02 (duas) fitas com 

retenção de 01 (um) ano e 02 (duas) fitas com retenção de 05 (cinco) anos. 

(Anexo 07). 

4.8. Gerenciamento das Operações e Comunicações 

Verifica-se na Topologia de Rede (item 4.4 do presente relatório) o mapeamento das 

operações de comunicações. (Anexo 04). 

4.9. Segurança em Recursos Humanos (cadastro dos servidores) 

Todos os servidores do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - TJBA possuem 

cadastro biométrico (Scanner digital dos dedos), e só podem adentrar as 

dependências do TJBA com o cadastro biométrico ativo. 

Atualmente 325 usuários possuem acesso aos sistemas de Folha de Pagamento, 

com a seguinte distribuição: (Anexo 08). 

a) Sistema Folha com 71 usuários; 

b) Sistema SEG RH com 2 usuários (Gestores de Sistemas); 

c) Sistema SRH com 252 usuários; 
13 
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4.10. Controles de Acesso (Físico e Lógico) 

O controle de acesso físico a Sala Cofre (Data Center) é feito através de 

cadastramento biométrico. 

.0 acesso lógico aos sistemas de Recursos Humanos é feito através de login e 

senha com perfis de acesso definidos pela área gestora dos sistemas. 

4.11. Aquisição, desenvolvimento e manutenção de Sistemas da Informação 

Toda aquisição fde sistemas é realizada através de Pregão Eletrônico, conforme 
legislação vigente, como evidência apresentamos o contrato np 69/11. 
(Anexo 09.). 

4.12. Acordos de Confidencialidade com Prestadores de Serviços relacionados 

com o ambiente computacional (hardware, software, sistemas informatizados) 

D TRIBUNAL DE JSUTIÇA DA BAHIA - TJBA utiliza em seus contratos com 
Prestadores de serviços no ambiente computacional "Termos de Confidencialidade", 
evidenciado no contrato n° 69/11. 
(Anexo 05). 

4.13. Gestão de Incidentes de Segurança da Informação 

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização do TRIBUNAL DE 
JSUTIÇA DA BAHIA - TJBA informa que encontra-se em elaboração os 
procedimentos de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação. ^ 

14 
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PONTO DE ATENÇÃO 

O objetivo principal da Gestão de Incidentes consiste em assegurara que um 

enfoque consistente e efetivo seja implementado, identificando as responsabilidades 

e procedimentos a serem adotadas, apreendendo com os incidentes para que no 

futuro não ocorram os mesmos incidentes, coletando todas as evidencias para que 

possam ser tomadas eventuais medidas legais. 

Recomendamos a implementação do procedimento de gestão de incidentes, 

contemplando na Política de Segurança da Informação. 

(Objetivo de Controle A-13.2, do Anexo A, da ISO/IEC 27001) 

4.14. Plano de Continuidade de Negócios - (PCN) 

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização do TRIBUNAL DE 

JSUTIÇA DA BAHIA - TJBA informa que encontra-se em elaboração o Plano de 

Continuidade de Negócios - PCN. 

PONTO DE ATENÇÃO 

O objetivo do Plano de Continuidade de Negócios - PCN na área de Tecnologia da 

Informação é não permitir a interrupção das atividades do negócio e proteger os 

processos críticos contra defeitos de falhas ou desastres significativos, assegurando 

sua retomada em tempo hábil. 

Recomendamos a implementação de um Piano de Continuidade de Negócios - PCN 

na área da Tecnologia da Informação com a finalidade de assegurar o andamento 

dos processos da área de Tecnologia da Informação. 

15 
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(Objetivo de,Controle A-14, do Anexo A, da ISO/IEC 27001) 

5. CONCLUSÃO 

Concluímos que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - TJBAapresenta um 
Data Ceritèr com as características de uma Sala Cofre, que lhe assegura uma 
excelente performance de Segurança de Tecnologia da Informação, sala certificada 
pela ABNT, configurando situação dé CONFORMIDADE cdm as normas da ABNT 
NBR ISO/IEC 27.001:2005. 

Com ralação aos itens "4.1 Política dé Segurança da Informação", "4.6 
Segurança Física do Ambiente de Tecnologia da Informação", "4.13 Gestão de 
Incidentes de Segurança da Informação" e "4.14 Plano de Continuidade de Negócios 
- PCN" identificamos situação dé CONFORMIDADE COM RESSALVAS aos os 
princípios de Segurança da Informação, e efetuamos recomendações nos "Pontos 
de Atenção^ 

Com relação aos demais itens contidos neste relatório identificamos situação 
de CONFORMIDADE com as normas de Segurança da Informação. 

CRC RS"005460/0~0 "S" BA 

ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO 

Contadora CRC RS 65.932/0-7 US" BA 

Responsável Técnica 

16 



— J L Grupo 

f^MACOeL* v6í8fi?s- 32 
Auditoria, Consultoria, Perícia e Assesso r i a 

6. ANEXOS 

Anexo 01 - Política de Segurança da Informação 

Anexo 02 - Relação de Servidores Físicos 

Anexo 03 - Relação de Servidores Virtuais 

Anexo 04 -Topologia de Rede 

Anexo 05 - Termo de Confidencialidade 

Anexo 06 - Política de Backup 

Anexo 07 - Política de Backup RH 

Anexo 08 - Usuários Folha de Pagamento 

Anexo 09 -Contrato n°69/11 

K 
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DECRETO JUDICIÁRIO Ns de fevereiro de 2014 

Institui a Política de Segurança da Informação 
no âmbito do Tribuna! de Justiça do Estado da 
Bahia. 

0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no USÒ de suas 
atribuições, 

RE50LVE 

Art. i e - instituir a Política de Segurança da informação, com a finalidade de dotar o 
Tribunai de Justiça do Estado da Bahia de instrumentos normativos que os capacitem, 
científica e administrativamente, a gerir a segurança da informação, de forma a 
garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos de informação. 

Parágrafo único - Considera-se, para fins desteDecreto, Política de Segurança da 
Informação o conjunto de regras e padrões para a proteção da informação, em 
conformidade com as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT. 

Art. 22 • A gestão da Segurança da Informação deverá ser pautada pelas seguintes 
diretrizes: 

1 - cooperação entre as unidades do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
promovendo, inclusive, o intercâmbio científico-tecnológico sobre as ações de 
Segurança da Informação; 

II - padronização de processos e soluções, visando 3 assegurar a interoperabilidade 
entre os sistemas de Segurança da Informação; 

III - otimização da alocação de recursos por meio da gestão do riscos de Segurança da 
Informação; 

IV - adoção consistente e racionalizada de tecnologias de segurança; 

V - promoção da capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de 
competência científico-tecnológico em Segurança da Informação. 

Art. 3- - As unidades do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no âmbito da sua 
competência, em conformidade com a Política de Segurança da Informação 
estabelecida peio SETIM, cabe: 

I - gerir D Segurança da Informação de forma permanente; 

II - mapear e avaliar periodicamente os processos de negócio quanto aos riscos de 
Segurança da Informação, 
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III - inveritáftar, classificar c proteger adequadamente os ativos de informação; 

IV - prover 'condições físicas e ambientais adequadas para o cumprimento das 
diretriz.es de 5eguránça da Informação; 

V - estabelecerprocesso de gestão para a prevenção de incidentes e a eliminação de 
fragiíidádesíde Segurança dá Informação; 

VI - estabelecer processo de gestão da continuidade de negócio; 

VII - elaborar e implementar programas dè conscientização e capacitação em 
Segurança da Informação de forma continuada; 

VIU - complementar, quando for pertinente, as normas de Segurança da Informação 
necessárias á operacionalização desta Política. 

Art. 42 - A Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização emitirá os atos 
normativos cómplèméhtares necessários aocumprimento deste Decreto. 

Art. 5* - Os casos omissos e as> dúvidas relacionadas a este Decreto devem ser 
encaminhados à Secretaria de Tecnologia de Informação para apreciação e posterior 
deliberação. 

Art. 6B - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario, 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 
de fevéreiratie 2014. 

DES. ESERVAL ROCHA 



PODER JÜÜIGÁIUO 
DO ESTAI>O DA BAHÍ> 

RELAÇÃO SERVIDORES FÍSICOS 

HERNE 
KERBERUS " ~ 
[ALPHA _ ~ ~ 
HERA"(KRATOS) 
PSYCHE 
PUPPjS 
V0YAGÊR2 
UNA 

Domam Controüer 
Dcmain Controüer 
Domatri Controfler 
Domaín Controller 
File Server 
WSUS/Storage Server _ _ 
MEDIA SERVER BACKUP 
Aplicação 

Marca/Modelo 
DELL/Power Edge 2950 _ 
DELUPoweTEdge 2950_ 
DELL/Pôwe?Efcge 2950_ 
DELUPovveT^ge 2950_ 
DELüPoweT Edgê R6;Ú)_ 
DELUPower.Êdg^ 2950_ 
DELL/Power Edge R710^ 
HP/ProUant DL380 

f Sistema' Operacional 
y. *.«•• •:>. * A, {'.ri'! tf«k&vífâi? Uçatoçâo 'frj^Yfôfi 

WS 2003 
WS 2003 
Wã2Q03 
WS2Õ03 
WS2ÓÓ8 
WS 2003 
WS 2008 
WS 2000 

Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
R2 Enterpnse 
Standard 
Enterprise 

Saía Cofre 
Sala Çoíre^ 
SaTaÇofrê  
Sala Cofre 
Sala Cofre 
SaTa Cofre_ 
SaTa Cofre_ 
Sala Cofre 

A 
JO 
"11 
j 3 

15 
"l6 
17 
J8 
~19 
20 

?í 
22 

TARVOS Capgemini - CA DELL/Powér Edge.R620_ 
Édge R620_ 
Edge-R620 
Édge. 2950 

WS 2008 R2_Standard^ 
WS 2pda R2^Sfãnda_rd_ 
WS 2008 R2 Datacenter 

Sala Cofre, 
Sala Cpfre_ 
Saja Cofre 
Sala Cofre 

BELENUS 
SAMONA 
PJÍFTGO ~ ' 

Capgemim - CA 
Capgemini - CA 
DISPONÍVEL " 

DELUPower 
DELUPower 
DELUPower 

VMCORE1 vSphere Nost DELUPower Edge R900_ vSphere 
DELÜPower Édge R900 (vSphere 5 

SaJa.Cofre: 
Sala. Cofre VMCORE2 vSphere Host 

VMCORE3 vSphere Host DELL/Power 
DELL/Power 

Edge R900_ 
Edge R90Q 

vSphere 5 
vSphere 5 
vSphere 5 

Sala Cofre; 
Saia'.Cofre'. VMCORE4 vSphere Host 

VMCORE5 vSphere Host 
vSphere Host 

DELL/Power 
DELÜPower 

Edge R900 
Édge R9Õo" 

Saia Cofre 
Sala Cofre VMCORE6 vSphere 5 

vSphere 5 
vSphere 5 
vSphere 5 

VMCORE7 vSphere Host 
[VSphere Host 
vSphere Host 

DELUPower 
DELÜPower 
DELUPower 

Edge R710_ 
Edge R71.0 
Édge R910" 

Sala Cofre^ 
Saja Cofr^ 
Sala Cofre 

VMCORE8 
VMCORE3 
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|>3 VMCOREIO vSpfiere Host DELL/Power Edge R910 vSphere 5 Sala Cofre 
24 VMCORE11 vSphere Host DELL/Power Edge R910 vSphere 5 Sala Cofre 
25 VMCORE12 vSphere Host DELL/Power Edge R910 vSphere 5 Sais Cofre 

_26_ 
"27 
?R 

PROTOCOLADORA SAJ _ 
BEÜDRACO (MEROPE)" 
ALPHA DRÃCcf(TOÍ) 

PROTOCOLADORA_SAJ_ 
RAC ORACLE ~ ~ ~ [ 
RAC ORACLE ~ 

DELL/Power Edge R310 
DELUPowe? Edge R6~\o" 
DELL/Power Edge R610 

Linux 
ÒRACl i LINUX ~ " ~ " 
ORACLE LINUX 

Saia Cofre 
Saia Cofre_ 
Sala Cofre 

?q ZEHUTI BANCO DE DADOS DELL/Power Edge R610 RED HAT Sala Cofre 
30 V0VA6ER MASTER BACKUP DELL/Power Edge R610 REO HAT Sala Cofre 
31 MINERVA IAS/ ORACLE DELL/Power Edge R610 RED HAT Sala Cofre 
32 NFS-SERVER01 SERVIDOR NFS DELL/Power Edge R610 Sala Cofre 
33 ASTEROPE BANCO DE'DADOS DELL/Power Edge R610 RED HAT Sala Cofre 
34 MARTE IAS DELL/Power Edge R710 RED HAT gala Cofre 
35 SERVIDOR ACECO CONTROLE CPD Sem Marca/Modelo Sala Cofre 
36 PROXY 01 CONTROLE DE CONTEÚDO McAffe/WG-5500 Sala Cofre 
-37 PROXY02 CONTROLE DE CONTEÚDO McAffe/WG-5500 Sala Cofre 
38 PROXY 03 CONTROLE DE CONTEÚDO McAffe/WG-5500 Sala Cofre 
39 PROXY 04 CONTROLE DE CONTEÚDO McAffe/WG-5500 Sala Cofre 
40 PROJTY 05 CONTROLE DE CONTEÚDO McAffe/WG-5500 Sala Cofre 
41 PROXY 06 CONTROLE DE CONTEÚDO McAffe/WG-5500 Sala Cofre 
42 CANOPUS DISPONÍVEL OmegaTec Sala Cofre 
43 APOLO DISPONÍVEL OmegaTec Sala Cofre 
44 AQUILAN RAC ORACLE Sun Fire/V90 SOLARIS Sala Cofre 
45 VEGAN RAC ORACLE Sun FireA/90 SOLARIS Sala Cofre 
46 GOOGLE APPLIANCE 01 BUSCADOR Goojle Sala Cofre 
47 GOOGLE APPLIANCE 02 BUSCADOR Google Sala Cofre 
48 CISCO ISE 01 Cisco/lse 3315 Series Safa Cofre 
49 CISCO ISE 02 Cisco/lse 331$.Series Sala Cofre 
50 CISCO PRIME 01 Cisco/Prime Sala Cofre 
51 CISCO PRIME 02 Cisco/Prime Sala Cofre 
52 CISCO 01 Cisco/3300 Series Saia Cofre 
53 CISCO 02 asco/3300 Series Sala Cofre 
54 COLUMBA DISPONÍVEL Sun Fire/208R Sala Cofre 

í. » 
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55 OPNET MONITORAMENTO OPNet App Response Experí 4200 Sala Cofre 
56 EX001MEDIA02-CLÍENT MEDIA SERVER Oracle/X2-4 ORACLE LINUX Saíá Cofre 
57 ORAVMCOREG1 ORACLE VM Oracle/X2-4 ORACLE LINUX Sala Cofre 
58 PANOORA DISPONÍVEL Pandora Sparc Enterprise T512Q Saía Cofre 
59 SRV-ALARME ALARME SALA COFRE DELL/R20G SaíaCoíre^ _ ^ 
50 NETUNO Domaín Contròlier WS2Ò03 Standard TI - Palácio Justiça 
61 CAPRTCORNIO Domam Controller WS 2C03 Standard Sussüárana 
62 SEDNA Dcmain Controller WS 2003 Standard Sussuarana 
63 ORION Domain Controlfer WS 2003 Standard Nazaré 
64 HIGIA Domain Controller WS 2003 Standard Nazaré 
65 AQUARIUS Domain Controller WS 2003 Standard Ganbaidi 
66 LEÃO Domain Controller , WS 2003 Standard Shopping Baixa Sapateiros 
67 GEMINÍ Domain Controller WS 2003 Standard íeira de Santana 
63 SOL Oomain Controller Pws 2003 Standard Vitória da Conquista 
69 IRIS Domain Controller WS 2003 Standard Ilhéus 
70 LÜPÜS Domam Controller WS 2003 Standard Barreiras 
71 DRACO Domatn Controller WS 2003 Standard Santo Antônio de Jesus 
72 PEGASUS Domain Controller WS 2003 Standard Alagoinhas 
73 FORNAX Anu-virus WS 2008 Standard Forúm Ruy Barbosa 
74 DEVI File Server ltautec/MX305 WS 2008 R2 Enterprise Fortim Ruy Barbosa 
75 ACRUX GRAV Gravação Audiência ltautec/MX306 WS 2008 Enterprise Bonfim - Vara Militar 

Jt AVIOR GRAV Gravação Audiência !tautec/MX307 WS 2008 Enterprise Barris - Vara Defesa Mulher 
77 SARGAS GRAV Gravação Audiência ltauíec/MX308 WS 2008 Enterprise Feira de Santana 
J i AUOTH^GRAV Gravação Audiência ltautecyMX309 WS 2008 Enterpnse Vitória da Conquista 
_ 7 £ NUNK GRAV Gravação Audiência ltautec/MX310 WS 2008 Enterprise Bonocô - 2a Vara liifc Juventude 
_80 ALKAIDJ3RAV Gravação Audiência ltautec/MX311 WS 2008 Enterpnse Garibaldt - 1a Vara Inf., Juventude 
81 KAJTOS GRAV« Gravação Audiência ltautec/MX3l2 WS 2008 Enterpnse tapelinga l 
82 DENEB GRAV Gravação Audiência ltautec/MX3l3 WS 2008 Enterprise Simões Filho 
83 REGULUS GRAV Gravação Audiência líautec/MX314 YVS 2008 Enterpnse 
84 SHAULA GRAV Gravação Audiência 1tautec/MX315 WS 2008 Enterprise Camaçari 
tíb MIAPLACIDUS GRAV Gravação Audiência ltóutec/MX3l6 WS 2008 Enterprise 

BELLATRIX GRAV Gravação Audiência ltautec/MX317 WS 2008 Enterprise "O p 
OJ O to 
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S7 MENKALIMAN GRAV Gr avaçáô Audiência ltautec/MX3l8 WS 2008 Enterprise Barreiras 
88 MIRFAK GRAV Gravação Audiência 1tautec/MX3lS WS 2008 Enterprise ilhéus 
89 KRAZ GRAV Gravação Audiência itautec/MX320 WS 2008 Enterpnse Sanlo Antônio de Jesus 
90 ATIK GRAV Gravação Audiência ltautec/MX32i WS 2008 Enterprise Senhor do Bonfim 
91 RANA GRAV Gravação Audiência itautec/MX322 WS 2C08 Enterprise Jequíé 
92 JHEZE_GRAV Gravação Audiência ltauiec/MX323 WS 2008 Enterprise lltaberaba 
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PODER JUDICIÁRIO 
DO ESTADO DA BAHIA 

V E R S O d a FL 

RELAÇÃO SERVIDORES VIRTUAIS 

Host CPU - MHz Host Mem - MB Notes 
345 8409 Servidor Web (interno - apache+tomcat) Acórdão Digital 
558 3925 Servidor windows 2008 
79 2081 Servidor Sistemas de Ca traças 

SERVIDORES 26 1041 Servidor de Aplicação Centro Odontológico 
alcione 248,49 GB 877 9243 Servidor Oracle Treinamento SIGADOC 
Analytics VM 221,05 GB 3649 9268 VMware vCenter Operations Manager 5.7 
Anax 48.05 GB 59 4056 Servidor Aplicação - Anax 
ar tares 54,05 GB 345 4227 Desenvolvimento Acordao Digitai (Antonio) 
anubis 104.05 GB 39 4035 Controlador de domínio 
apoilolO 1.53 TB 1874 16467 
Apoito11g " ,64 TB 179 12753 
Apoio 325.06 GB 319 8188 Manager Proxy IWSVA ARM 
AppBoxi 118.05 GB 139 8093 
AppCA-01 118.05 GB 498 8082 
AppCA-02 118,05 GB 777 8078 
AppSensorXpert 1.23 TB 398 15542 Opnet 
AppTransactionXpert 124,05 GB 79 3297 Opnet 
aqueronte 120.05 GB 39 1457 Proxy Rerverso - Vamish (www) 
aquiles 26,05 GB 119 2021 Servidor de Impressão 
ara 59,87 GB 531 1959 Tabelionato 14° - Centro Empresarial iguatemi 
Arcturus 296.06 GB 697 16166 



ares 58.04 GB 26 1718 
Asia 304.05 GB 59 2097 Sèrvidor de Aplicação - ISTJ 
Astris 108.05 GB 7? 5320 
Athenas 124.04 GB 19 4054 Djsponiveí 
Atlantes 168,05 GB 279^ 8256 Servidor, de Aplicação Sistema Atlantes 
Atíantes2 88,05 GB 159 8264 Servidor de Aplicação Sistema Atlantes 
a tropos 132,05 GB 26 2614 SVN -COSIS 
auriga 22109GB 6647 8435 ServidòrWeb (interno *apache+tdmcat) 
ãúi&ra 124.05 G3 CJ 4141 Aplicação doForPonto Web 
balanceador-títlpOI 78.00 GB 502 8261 
bianca 12.04 GB 132 1885 Servidor do VEP 
bianca_homologacao 14.05 GB 372 1217 Vep Produção Temporária até migração 
biancaJtabuna 14.05 GB 558 1193 Vep - Juazeiro Produção Temporária até migração 
bianca Juazeiro 14.05 GB 345 952 Vep - Juazeiro Produção Temporária atô migração 
bifrcst 56.05 GB 79 1623 Relay para rede de Servidores (maiting server noiP10.10.2.248 -
cairos 16.55 GB 0 255 NTP 
califa 108,05 GB 159 2886 Teste Sistemas TJB 
caliope 216,06 GB 59 975 Licenças Enterprise Axchitect 
Camila 62:05 GB 26 6188 JBossJON 
canis 80,08 GB 79 7764 JBoss OMO Interno 
canopus 874,05 GB 398 32736 Servidor Oracle Produção 
Capeta 114.06 GB 611 1725 Tabelionato 10° - Barra 
carina 66,04 GB 452 2123 Tabelionato 7° - Fórum Ruy Barbosa 
caronte 34.05 GB 26 871 Frontend Web (AJP) - Sistemas Internos 
cefaio 68,06 GB 79 4718 JBOSS Produção Interna 02 
celeno 110.05 GB 259 1395 
centaurus 224.05 GB 857 12370 Oracle IAS "D 
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Ceres 138,06 GB 917 4099 Servidor Aplçicação - Whatsup 

dia 216,05 GB 219 16498 VMWare Virtual Center 

ctntía 156.06 GB 26 2667 
circe 1,42 TB 478 32825 Oracle SAJ SG - Homolagacao DMO 
cliente-escriba 64.06 GB 259 3121 Cliente para suporte equipe Escriba 
climene 74.06 GB 79 2893 Produção Tomcat (Externo) 
cRo 98,05 GB 531 2248 Servidor WEB • Sistema PHL (Biblioteca) 
clobo 132,05 GB 79 8441 SVN 
cmodetooes 56,06 GB 26 - - - 59» Servidor de Comissão de Informática - PHP/MySQL 
cocito 36,05 GB 26 1612 
coiumba 102.05 GB 79 7093 Homologação de Sistemas - DMO 
Composer 50,05 GB 59 4486 
configurator-va 7.04 GB 0 1040 
ConnectionServer 50.05 GB 338 8985 
connector-va 12.05 GB 19 4128 
consultai 73.05 GB 1010 8291 Servidor Aplicacao Consulta Processual - TOMCAT 
CONVERTDOC 104.00 GB 27 3139 Windows 7 Teste 
COJVUS 44,05 GB 19 2104 
cosmo 24,05 GB 53 2988 Backup Tabelionato 
crisaor 34.05 GB 26 654 Contato: kika - cosis 
dafne 112,10 GB 259 1495 E-DOC 
data-va 172,05 GB 259 4129 
database12c 156,05 GB 139 5226 
DBCA 208,05 GB 59 8053 
dbprotesto 152,05 GB 345 1231 Servidor MySQL - StSCART S Istema de distribuição de protestos 
dbprotestobkp 152,05 GB 584 1132 Servidor MySQL - SISCART Sistema de distribuição de protestos 
delfos 252,05 GB 452 2935 Logserver - Syslog 



demeter 112,05 GB 26 4242 Desenvolvimento Joomla - Equipe Web 

Diana 0 Ò 
díariol 162.05 GB 338 8292 Servidor TQMCAT DJE - Produção 
Dice 86,05 GB 59 5960 AD (Autenticacao Squid) 
dionisio 0 0 
dorado 32.05 GB 26 1062 Sistemas'Internos - DMO 
driope 0 0 
dsva02 0 0 
asva03 0 0 
dsva04 0 0 
dsvaOS 0 0 
dsva06 0 0 
dsvaOd 0 0 
dsvall 0 0 
dsva12 0 0 
Edipo 116.06 GB 159 2606 Servidor Nexus / Jenkins / Sonar 
egle 52,05 GB 0 535 Tomcat - Treinamento 
eleetra 0 0 
enio 88.05 GB 0 4203 MySQL Desenvolvimento 
Enki 0 0 
eos 38.05 GB 53 8049 Servidor de Produção JBoss - Interno 
erato 0 0 
erebo 84,04 GB. 0 4045 Frameworic - Solutis 
endano 120.05 GB 611 3273 Proxy Reverso - Varnísh (www) 
eris 28,05 GB 478 2046 DNS - Consulta Externa 
eras 0 0 
Erosllg 0 0 



VERSO DA FL 

ersa 48.06 GB 132 8362 Servidor de Produção JBoss - Externo 

estige 82.05 GB 292 4698 Proxy Reverso - Apache (www2) 

estrela 0 0 
etería 106,05 GB 53 7684 Torncat Desenvolvimento/Teste - COSIS 
europa 344,06 GB 39 3816 CNJ - iSTJ 
fauno 208,05 GB 106 8399 Servidor APP - Homologação E-Selo 
Febe 84,05 GB 119 4140 Servidor de comunicação com relogios de ponto do Forponto 
fíora 70.05 GB 478 2156 de documentos 
fofaos 144,08 GB 1375 • 21507 Servidor MyGQL interno (Master) 
forbesjava 52.05 GB 338 8235 Servidor TOMCAT (conectado ao HTTP de Forbes) 
fortuna 26.05 GB 0 1633 Tarefas agendadas - Cron 
ftp-server 266,05 GB 0 845 Servidor FTP publico 
gaia 0 0 
galeway-va 12,05 GB 19 1325 
glauco 0 0 
golfinho 92.05 GB 39 1943 Àpache+PHP - DMO 
Gorgones 184.05 GB 59 2082 Servidor de Banco SQL 2005 - Volare e outros sistemas 
grus 0 0 
Halíey 240,05 GB 398 2182 Tabelionato 11o - Boca do Rio 
hamal2 ,0 0 
harpia 148,05 GB 39 5026 Teste System Center - Microsoft 
hefesto 0 0 
heimdall 104.05 GB 79 4002 Controlador de domínio 
helena 0 0 
hélio 0 0 
heracles 50,07 GB 717 8489 Apache Portal TJBA (Joomla) 
hercules 378,06 GB 79 787 



1 ) 

hmafotedg 44.05 GB 26 4207 Malote Digital (CNJ) - Homologação 

hofüs 434.05 GB 53 4199 TabeJionato 1o- Ed. União 

hydra 0 0 
hydra2 a Ò 
hypèrion 64,05 GB 186 5227 JBòss Treinamento 
ícarus •106,05 GB 239 2384 Red Hat SpacéWalk (Satellite Free) 
jahutí Õ' 0 
janus 66,07 GB 79 1024 Proxy Reverso do Portal (Vamish), 
jasao 112,05 GB 319 3930 - • . 

jupllef 96,06 GB 425 3625 Proxy Reverso do Portal (Vamish) 
kore 104.05 GB 39 4175 Servidor Bp { MySQL / PoatgreSQL) - Produção 
kraken 116.05 G8 26 2187 Proxy Squid 
iab-jboss-eap 28.05 GB 26 1133 
laquesis 132.05 GB. 0 2492 SVN-DMO 
Larissa 62,05 GB 425 2167 Tabetrònató 8Ô - Calçada; TabeJionato 9* - Pituba Parque Center 
lebre 70,05 G8 79 6009 Desenvolvimento de Sistemas - OMO 
lete 0 0 
leto 0 0 
libra 88,05 GB 99 4039 Controlador de domínio 
lina 164.04 GB 19 4138 Servidor de arquivos e aplicações. 
lobo 54.05 GB 53 3607 JBOSS DMO Externo 
loki 158.05 GB 212 8404 Servidor de Desenvolvimento - Tomcat 
lua_nova 13,05 GB T701 825 Controle dè acesso Sala CPD - Fórum Criminai 
Luna 128.05 GB 159 987 Servidor de aplicação - Sistema Atende 
lupa 748.05 GB 59 4135 EXPRESS - Volare e Sistema Ednaldoe 
lupcercusrel 262.05 GB 19 843 Servidor de App E-Selo ( Relatórios) 
iupercus 262.05 GB 1455 12303 Servidor de Aplicacao E-Selo (Produção) 
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lyra 62,05 GB 372 2163 Tabelionato 5® - Ed. Cidade do Crato, Comércio 

maia 724,05 GB 199 32797 Oracle 10g - Servidor de Testes 

maia11g 693.44 GB 598 8564 

malotedg 44.05 GB 159 3888 Malote Digital (CNJ) 

medusa 82.05 GB 139 807 Servidor de Aplicação * SRH, FLH e etc 

megera 248,06 GB 19 4132 
melpomene 128.05 GB 817 8098 

mercúrio 156,05 GB 638 6272 Tabelionato 11a - Boca do Rio (Substituto de Halley) 

metis 90.05 GB 717 6280 - FHP - Moodle Unicorp 

minos 60,05 GB 53 1407 Listas (Maitman) 

miranda 274,12 GB 2206 2526 Banco SqlServer 

moiras 264.05 GB 2891 4082 X10G Drive for OS, 1 X 250G Drive for Data Storage, login as 
Narciso 308.05 GB 345 8348 
rtereida 48,05 GB 99 8230 Teste System Center 
nfs-portaJ 82,06 GB 452 3429 NFS Portal - Portal / Programa SER / Unioorp 
nfe-vm 100.06 GB 19 1908 
nfe-vmDl 44,06 GB 19 1687 
nfe-vm 02 44,06 GB 19 1063 
nlx 168.60 GB 372 7029 OfficeScan - OSCE10.5 Sede 
norma 124,05 GB 39 715 TrendMicro - Servidor Aplicação TM servioe TMSP On-Premise 
Oceano 108.05 GB 99 4081 Controlador de domínio 
odisseu 85,05 GB 26 705 Tomcat 7 - Sistema TJB (Gabinetes) - Expedito Lopes 
OEM 12c 92,06 GB 578 12384 
Olympus 4,09 TB 55 2158 Servidor Central da Gravação de Audiências - SAJ 
omega 68,05 GB 279 4074 Controlador de domínio - Schema Master 
Oort 186,05 GB 2978 15040 Servidor OfficeScan 
OPNETDashboards 128.05 GB 452 4735 Opnet 



orafabltg 164,05 GB 26 1062 Oracle 11g»Servidor Treinamento 
oralab11g2 132.05 GB 0 714 Laboratorio EM12c - bispo 

oravm-manager 60,05 GB 1 06: 2733 
palas 1,11TB 37$ 16344 Treinamento Oracle 
pandía* 83;Ò6fí3B t-32; 10180 SéivÜór JBoss - Homologação 
pandora 252.06 GB 265 5867 RedHatSatellite 
paris 54,G5,GB 79 3903 • 

pavo04 48,05 GB 19 5216 Servidor de.Webmail Produção 
pciàâfonõ 104,05 GB 26 4325 Servidor BD {MySQL! PòstgreSQL-)- Homologação -
perseu 106;05 GB 26- 1594 HOMOLOGACAO joomla DM2 - Portal / Programa SER / Unícorp 
perseus 121,04 GB 19 1000 WINDOWS (TESJE) 
PG-SAJ01 73,05 GB 19 3044 
PG-SAJ02 73.05 GB 19 3040 
PG-SAJD3 73,05 GB 19 3076 
phobos 43.05 GB 53 1088 Servidor de Backup Tabeiiònatos 
pisces 84.05 GB 106 2699 OfftceScan - OSCE 10.0 
pleione 3.02 TB 930 11519 
plutao 98,05 GB 372 8347 Servidor WEB (www - portal tjba tomcat) / DNS Externo Master 
p[u1ao2 208,05 GB 1037 83.18 
pomba 96.05 GB 19 3475 Migração de Caixas • Zimbra 
poseidon 118.05 GB 26 1144; Servidor WEB (Intranet - Joomla) 
potato 132,05 GB 1701 12521 TrendMicro - Smart Protection Server 
projudijava 352,06 GB 2153 32101 Projudi (TOMCATs) 
projudijaval 98.05 GB 39 15577 
projudijava2 94,06 GB 2372 32752 Tomcat Projudi - Produção 
projudfweb 48.05 GB 1176 8213 Servidor Apache Projudi - Produção 
prometeu 24.05 GB 345 1790 Sistemas PHP Internos (Mantis, GPWèb, Ipplan) 
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ProxyLab 21.04 GB 39 929 
radio 33.55 G8 26 441 Radio (webcast) 
radio-homologaçáo 52.05 GB 19 759 
rh-common-teste 28.05 GB 26 946 
RHEL 108.05 GB 212 2690 Antivírus 
Rjgel 344.05 GB 106 2106 Vivas - Acessória Especial da Presidência 
sagitario 17,06GB 159 1691 Cups (SERPRO) 
SAJ-HomologWinl 53,02 GB 0 2867 
SAJ-ModeÍG-Tipo2 78.05 GB 59 4646 . . . . . . . . . - s . . 

SAJ-Modelo~Tipo3 108.05 GB 39 3138 
SAJ-Modelo-Tipo4 74.05 GB 39 1908 
satumo 60.05 GB 452 10440 Oracle IAS (Sistemas RH) 
SCC01 68,05 GB 299 8396 
SecurityServer 50.05 GB 39 5494 
selene 112,05 GB 717 29980 Desenvolvimento JBOSS 
seloOl 62,05 GB 106 6300 JBOSS Selo Digital 01 
service-va 22.05 GB 139 4128 
sgd 65.05 GB 53 4088 SGD - Solutis 
sigadoc-dev 64,05 GB 79 7975 JBoss SIGA - Desenvolvimento 
sigadoc-hmlg 64,05 GB 79 8244 JBoss SIGA - Homologação 
sigadoc-http 64.05 GB 19 1750 Frontend Web {Apache* modjrfuster) - SIGA 
sigadoc-javaOI 64,05 GB 99 S053 JBoss SIGA 01 
sigadoc-java02 64.05 GB 99 8053 JBoss SIGA 02 
sigadoc-teste 64,05 GB 212 8282 JBoss SIGA-Teste 
sigadoc-treina 64.05 GB 159 7657 JBoss SIGA - Treinamento 
spica 128,05 GB 372 4467 
SPS01 104.C5 GB 1382 4269 



SPS02 104.05 GB 1037 4240 
SqíSivOI 54.05 GB 59 4151 

SRYSAJ-VEP 91,00 GB 0 2149 
-

SRVSAJV1 73.00 GB 27 3067 
-

SRVSAJ1-10 78.90 GB 4830 3192 
SRVSAJ1-11 78,05 GB ; 2472 3139 
SRVSAJ1-12 78,05 GB 4346 3148 
SRVSAJ1-13 78.05 GB 2253 3135 
SRV3AJ1-14 78.00 GB 139 3110 
SRVSAJ1-15 73.01 GB 167 3114 
SRVSAJ1-16 73.01 GB 111 3129 
SRVSAJ1-17 73,00 GB 698 3128 
SRVSAJ1-18 73.00 GB 558 3128 
SRVSAJ1-19 73.01 GB 362 3127 
SRVSAJ1-2 73,00 GB Ò 3072 
SRVSAJ1-20 73,01 GB 27 3063 
SRVSAJ1-21 73.01 GB 27 3062 
SRVSAJ1-22 73,01 GB 27 3062 
SRVSAJV23 78,01 GB 83 2832 
SRVSAJ1-24 73,01 GB 0 3059 
SRVSAJV25 72.01 GB 0 2050 
SRVSAJt-26 73.00 GB 0 3062 
SRVSAJ1-27 73.01 GB 195 3064 
SRVSAJ1-3 73.00 GB 27 3063 
SRVSAJ1-30 73.05 GB 2133 3110 
SRVSAJ1-31 73.05 GB 1714 3108 
SRVSAJ1-32 73.05 GB 1355 3109 
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SRVSAJ1-33 73.05 GB 2472 3109 
SRVSAJ1-4 73,01 GB 642 3062 
SRVSAJ1-5 73,01 GB 0 3058 
SRVSAJ1-6 243.01 G8 27 3125 
SRVSAJ1-7 73,01 GB 0 3057 
SRVSAJ1-6 73.00 GB 195 3128 
SRVSAJ1 -9 74,05 GB 1754 3065 
SRVSAJ2-1 78,00 GB 809 6981 
SRVSAJ2-2 78,00 GB 977 5790 
SRVSAJ3-2 108,00 GB 27 3495 
SRVSAJ3-3 108,00 GB 0 4293 
SRVSAJ3-4 108.00 GB 0 4340 
SRVSAJ4-1 74,00 GB 167 2806 
SRVSAJ4-2 74,00 GB 0 1371 
svn-prod 61,05 GB 186 2930 Servidor SVN/COSIS 
taigete 712,05 GB 239 16914 Homoiogacao DMO 
talia 38,05 GB 0 635 FTP (externo) / Samba (interno) - ASCOM 
taurus 517.04 GB 0 487 Banco de Dados Mysql - Escriba - Restore Taurus 
tehuli 1,55 TB 179 9860 OracieSAJ TESTE-SG 
teia 62.05 GB 79 3917 
tampei 142,07 GB 2951 8103 Banco Oracle (RMAN) 
terra 72.05 GB 53 2138 Tabelionato - Sumaré 
teseu 52.07 GB 26 1569 Cacti 
tifao 88,06 GB 0 1920 MySQL Homoiogacao 
tique 16,55 GB 0 302 NTP 
tita 215,10 GB 697 12258 Servidor de Homologação - Tomcat 
TJBIEE11g 118,05 GB 19 3080 

• • 



Torp 44,05 GB Í39 3708 Servidor de Teste WhatsUp 
TreinamentoBl 62,05 GB 212 902 Homologação BI Oracle 
UíVM Í39.05 GB 59 7210 VMware vCenter Operations Manager 5.7 
unicomio 34,05 GB 0 922 Frontend Externo-HelpDesk 
urano" 62,05 GB 372: 2167; Tabelionáto r - tauro defreitas 
vela 234.05 GB 79 4187 Tabeliônato Fundação Politécnica 
vesta 88,05 GB 119 3797 Servidor Áctive Dirèctory Site. Palacio 
Vlrgo 308:05 GB 99 3856 OpíéhFirè 
volans' 53.05 GB 159 1056 Hermes (Desativado) (ANTIGO MALOTE DIGITAL) 
vulcano 376.05 GB 159 16366 Oracle (BD Consulta) 
zeus 94.06 GB 7019 12614 Apache Portal TJ8À (Joomla) 
zimdeveK)l 253.05 GB 1648 8102 Desenvolvimento Zimbra 
zimdevelQ2 253,05 GB 212 8073 Desenvolvimento Zimbra 
zimldapOl 168.05 GB 917 8054 LDAP Zimbra (Master) 
zimtdap02 168.05 GB 757 8053 LOAP Zimbra (Replica) 
zimmailboxOI 4.09 TB 1475 32832 Mailstòrè (Canas) Zimbra 01 
2immailboxÜ2 4.09 TB 997 32845 Mailstore (Caixas) Zimbra 02 
zimmtaOI 168.05 GB 1116 7926 MTA Zimbra 01; 
zimmta02 168,05 GB 837 8050 MTA Zimbra 02 
zimproxyOl 336.0.6 GB 1016 10165 Zimbra Proxy 01 (Externo) 
zimproxy02 176.06 GB 977 8557 Zimbra Proxy 02 (Interno) 
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. ^ L E G I B I L I D A D E 
1 COMPROMETIDA 

TERMO DE CONFIDENCIAIJDADE DA INFORMAÇÃO 

O ESTADO DA BAHIA» pessoa jurídica dc direito publico, inscrito no ÇNPJ/MF sob ò nw 

,13.937.032/0001 -60,. por intermédio do TRIBUNAL DÈ JUSTIÇA DA BAHIA, órgão do 
Poder Judiciário, inscrito nó C^PJ/MF sob n" í3100722/0ÒÓ1 -60, com sede c foro nesta 
cidade do Salvador, lotado da Bahia, na Quinta Avenida, nà 560, Centro Administrat ivo da 
Bahia - G A B , rcprcsehlado por sua Presidente, DÉSEIVt B A RC A DOR A T E L M A 
B R I T Í O c, do outro'lado, A SOLÜTÍS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ N° 
12.023.465/0001-47, estabelecida ná Rua Torquato Bahia,' Edf. Raimundo Magalhães, 04, 
saia 301, Comercio, Sãlvadbr-Bahia, doravantè denominada simplesmente 
CONTRATADA, representada por CHRÍSTIAN VILLELA DUNCE, inscrito no C P f 
sob o n° 513.112.675-49, c Sr. ANDRÉ ALUISIO OLIVEIRA DA MOTA inscrito no CPF 
sob o n° 414.752.165-72, resolvem tendo em vista o constante nos autos dc nu 

61736/2011 com arrimo nas normas pertinentes da Lcí Estadual n" 9.433/05 c, no que coubcr, nn 
Lei Federal n" 8,666/93 c demais dispositivos legais aplicáveis, sempre que cm conjunto referidas 
como PARTES para efeitos deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, 
doravante denominado simplesmente TERMO, e, 

CONSIDERANDO que, em razão do atendimento â exigência dò Contrato N" 69/11-S, celebrado 
pelas PARTES, doravante denominado CONTRATO, cujo objeto é ã prestação de serviços 
especializados e continuados dc desenvolvimento c manutençao de sistemas c serviços de 
planejamento, inipíanlaçáo e auditorias dé processos gerenciais é melhoria da qualidade, c 
controle dc segurança da informação, adotando as melhores práticas expressas no modelo 
CMiVU (Capabiíity Maturity Modc» Intcgration), dò qualquer nfvel, ou seu equivalente 
iVIPS.BR (Mclhona de Processos do Software Brasileiro), lote 01, mediante condições 
estabelecidas pelo CONTRATANTE; 

CONSIDERANDO que o presente TERMO vem para regular o uso dos dados,regras de negócio, 
documentas, informações^ sejam elas escritas ou verbais oii dé qualquer outro modo apresentada, 
tangível ou intangível, entre outras, doravante denominadas simplesmente dc INFORMAÇÕES, 
que a A SOLUT1S TECNOLOGIA LTDA tiver acesso em virtuile da execução contratual: 

CONSIDERANDO á necessidade, dc manter sigilo e confidencialidade, sob pena dc 
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e quulqucr assunto de interesse do 
CONTRATANTE de que a A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA tomar conhecimento em razão 
da execução do CONTRATO, respeitando todos os critérios estabelecidos aplicáveis às 
INFORMAÇÕES; 

O CONTRATANTE estabelece o presente TERMO mediante as cláusulas e condições a seguir; 

C L Á U S U L A PRIMEIRA - DO OBJETO 
t 

O, objeto deste TERMO é prover a necessária c adequada proteção às INFORMAÇÕES do 
CONTRATANTE, principalmente aquelas classificadas como CONFIDENCIAIS, em razão da 
cseeuçaó do CONTRATO celebrado entre ;ts PARTES. 
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C L Á U S U L A SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
a) As cstipulações e obrigações constantes do prusente instrumento scráo aplicadas a iodas c 
quaisquer INFORMAÇÕES reveladas pelo CONTRATANTE; 

b) A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA.. sc nbriga a manter o mais absoluto sigi lo e 
confidencialidade com relação a iodas c quaisquer INFORMAÇÕES que venham a ser fornecidas 
pelo CONTRATANTE, a partir tia data de assinatura deste THRMO, devendo ser tratadas como 
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, salvo aquelas previa c formalmente classificadas'com 
tratamento diferenciado pelo CONTRATANTE; 

e) A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA se obriga a nao revelar, reproduzir, utilizar ou dar 
conhecimento, qm hipótese alguma, a terceiros» bem como a nau permitir que nenhum dc seus 
diretores, empregados c/ou prepostos faça uso das INFORMAÇÕES do CONTRATANTE; 

d) O CONTRATANTE, com base nos princípios Instituídos na Segurança da Informação, /ciará 
para que as INFORMAÇÕES que receber e tiver conhecimento sejam tratadas conforme a natureza 
de classificação informada pelu A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA 

C L Á U S U L A TERCEIRA - DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE 

As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que: 
a) Sejam comprovariamente de domínio público no momento da revelação ou após a revelação, 
exceto sc isso ocorrer em decorrência do ato ou omissão das PARTES: 
b) Tenham sido comprovadas c legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente. 
TERMO; 
c) Sejam reveladas em ra*3o dc requisição judicial ou óuira determinação válida do Governo, 
somente ate a extensão dc tais ordens, desde que as PARTES cumpram qualquer medida de 
proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente c por 
escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas dc proteção que 
julgar cabíveis. 

C L Á U S U L A Q U A R T A - D A S OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 

a) A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA sc compromete a utilizar as INFORMAÇÕES reveladas 
exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO; 
h) A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA. sc compromete a não efetuar qualquer títSpia das 
INFORMAÇÕES sem o consentimento prévio e expresso do CONTRATANTE; 
b l ) O consentimento mencionado na alínea entretanto, será dispensado para cópias, 
reproduções ou duplicações para uso interno das PARTES; 
c) A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA. se compromete a cientificar seus diretores, empregados 
e/ou propostos da existência deste TERMO c da natureza confidencial das INFORMAÇÕES do 
CONTRATANTE; 
d) A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA. deve lomar todas as medidas necessárias ã proteção das 
INFORMAÇÕES do CONTRATANTE» bem como evitar c prevenir a revelação a terceiros, exceto 
sc devidamente autorizado por escrito pelo CONTRATANTE; 
c) Cnda PAR TE permanecerá corno única proprietária dc todas c quaisquer INFORMAÇÕES 
eventualmente reveladas à outra parte em função da execução do CONTRATO; 
t> O presente TERMO não implica a concessão, pela parte rcvelndora à parte receptora, de nenhuma 
licença ou qualquer outro direito, explícito ou implícito, em relação a qualquer direito de patente, 
direito dc edição ou qualquer outro direito relativo à propriedade intelectual; 
g) Os produtos gerados na execução do CONTRATO, bem como as INFORMAÇÕFS repassadas 
A A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA. são única c exclusiva propriedade intelectual do 
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CONTRATANTE, 
h) A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA. firmará acordos por escrito com seus empregados c 
consultores ligadôk direla..ou indiretamente ao CONTRATO'; cujos termos sejam suficientes a 
garantir ò cumprimento de todas as disposiçoes do presente ílistrumento: 
i) A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA obriga-se a nüo tomur qualquer medida com vistas u obter, 
para. si ou piira terceiros, os • direitos de. propriedade intclcctuaí relativos nos produtos gerados o ás 
.INFORM AÇÕES que venham a ser reveladas durante a execução do CONTR ATO. 

CLÁUSULA QUINTA - DO RETORNO DE INFORMAÇÕES 

Todas as TNIíORMAÇÒUS reveladas petas PARTES permanecem como propriedade exclusiva da 
parle revcladorá", devendo a esta .retomar imediatamente assim que por ela requerido, bem como 
tod3s e quaisquer cópias eventualmente existentes. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

O presente TBRMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data du 
^ ^ sua assiitutuni até 5 {cinco) anos após o término do Contrato. 

C L Á U S U L A SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade,-devidamente eomprovada.possibilitará a imediata 
aplícução.dc penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que 

I thuair» desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO firmado entre as PARTES. 
| Neste caso, A SÓLLTiS TECNOLOGIA LTDA estará sujeita, por ação ou omissão, ao 
j pagamento ou.recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo CONTRATAN TE, inclusive 

as dc orcíem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, ns quais serão apuradas em 
1 regular processo administrativo ou judicial. 

1 C L Á U S U L A OITAVA-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
a) Este TERMO constitui vínculo indissociável ao CONTRATO, que c parte independente c 
rcgulatória deste instrumento; 
b) O presente TERMO constitui acordo entre as PARTES, relativamente ao tratamento de 
INFORMAÇÕES, principalmente as CONFIDENCIAIS, aplicando-se a todos e quaisquer acordos 
futuros, declarações, entendimentos.c'negociações escritas ou verbais, empreendidas pelas PAR'I*ES 
em ações feitas direta oú indiretamente'; -V v 

c) Surgindo divergências quanto â interprciaçüo do pactuado neste TERMO ou quanto à execução 
das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas, solucionarão as 
PARTES tais divergências, de acordo com os princípios dá legalidade, da eqüidade, da 
razoabilidàde. da econòmicidadc, da boa fé, c, as prceneherâo com estípulaçõcs que deverão 
corresponder c resguardar as INFORMAÇÕES do CONTRATANTE; 
d ) 0 disposto no presente THRMO prevalecerá sempre em caso de dúvida, salvo expressa 
determinação cm contrário, sobre eventuais disposivòes constantes de outros instrumentos legais 
conexos relativos à confidencialidade dc INFORMAÇÕES, 
o) A omissão o u tolerância das PARTES, em exigir o estrito cumprimento das condições 
estabelecidas neste Instrumento, nào constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, 
que poderão ser exercidos a qualquer tempo. 
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CLÁUSULA NONA -DO FORO 

O CONTRATANTE elege o Toro dc SalvacU>r-BA, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do 
presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

E, por assim estarem justas c estabelecidas as condições, é assinado o presente TERMO DE 
CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO» peln A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA, 
sendo em 2 (duas) vias dc igual teor c um sò efeito. 

Saivatlor, " de 
V 

de 2011 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
DESEMBARGADOR A TELMA BRTlTO* 

- -V . , ; . i - ^ . - .JU 
Kl.IZABETÜ MARIA ÓRGE LORENZO 

SECRETÁRIA DE TIC E MODERNIZAÇÃO 

CONTRATADA: A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA» 

TESTEMUNHAS : 
TCe / GEARQ 
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.1,. Síntese 

F.ste documento conlém informações referentes ;is policies tios backups diários, semanais, 
mensais e anuais do Tribunal dc Jtistíça da Bahia. 

lista política serve p;ira jravantir a disponibilidade continua da informação cm tempo hábil 
para a tomada das decisões corporativas. principalmente quando ocorrem contratempos. 
Dc tiniu-se as etapas necessárias para garantir unia estratégia consistente dc backup e 
rccuver no bancos dc dados que armazenam o volume dc informações de ambientes 
críticos, mantendó-oa disponíveis e atualizados paia uso constante. As equipes envolvidas: 
Backup/RestoreCOTK". CiJROI) (responsável pelo chccklist do processo) ca i*erèneia da 
empresa devem estar sempre atualizados eitt relàçíto às informações geradas pelo processo 
de haOkup. 

A execução do prbeesso dc Backup cK- Reco ver è leito dc forma, eletrônica (ambientes 
complexos). Pontos importantes como: tempo .titédio de execução dc cada backup, horário 
de inicio - término de execução e observações devem ser considerados pára este ambiente 
críucfre com alia volatilidade de dados. O processo consiste também de 'transferência dos 
dados para as fitas, nue sào enviadas ti uma outra disposição física, fornecendo segurança 
adicional dós dados. 

2. Pa rtes I n tc réSs ü d as 

3. Bucktifí Retenção 

S.lo praticados ires ii]K»s de backup: 

* Backups Dilércncial (l) i l f) - Todas a policies devem ser configuradas com rotina a 
serem executadas diariamente (Diariamente). 

No nu* Si lor K-mail 
Ricardo lsmae.1 I.acorda . T.fBA-COTIX" 

Andcrson Bispo da Silva [ J IÍA-C( >TK<.' 

Carlos Kduardo Bulhões jlJBA-COTKC 

\Vallac> Felipe de ftmlo :T.mA-COTl.C 

' rlacerdiVf/''i.jbajusibr 

nbsilvaMtjbn.jus.br 

chiilhõcs/M jba.jtis.hr 

u paulo7/'tjba.jns.br 
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COMPROMETIDA 

Nas policies Vmuare sào realizados os backups dos máquinas virtuais completas. Vnle 
salientar que nas máquinas que usam a Partição H X n podemos realizar restores de 
arquivos c na partições 1:XT4 podemos rca li/ar rcstnres de máquinas virtuais completas. 
Desta Ibrma. for necessário realizar restore dc arquivos nas máquinas que existe 
partições I-.XF4 teremos que instalar o ciient do nctbacktip nessa máquina e tàzer o restore 
no servidor voya^er. Sendo assim, o analista responsável resgata o arquivo no caminlío 
/usr/openv/restore/restore_MM_DD YYYY/ c o move para o caminho correto. 

4.2 Duplicação backup Aquilan (exnorO 

A solicitação da duplicação chega através da lisia baek i1nrh-V/H iba,j us. br. sendo disparada 
automaticamente pelo sistema tle folha. Sendo assim, caso o c-mail não seja recebido ate 
dia 20 de cada mês a equipe da COSiS deve ser contactada. junto ao responsável pelo RI I. 
para confirmar se a duplicação do backup pode ser reaii/ada e indicar o dia do backup. 

Como o exporl de Aquilan cstá<ngcndado diariamente para 00:00. o bnckup a ser dupliçado 
deve ser o backup do dia .seguinte ao dia do fechamento da tolha. 

K reali/ado uma rotina de duplicação entre as datas 15 e 20 de cada mês do servidor 
Aquilan quando a ibllw de pagamento do T.MIA é fecluuiu. essa duplicação lem retenção 
diferenciada, com -I pools de 11 ias diferentes: 

* duplicate 1 i e duplicate !2 - referentes a retenção de 1 ano. 

• duplicatc > I c duplicate 52 - referentes a retenção do 5 anos. 

4.3 Dunlicacflo Anual 

R reali/ado uma duplicação do último backup mensal do ano com retenção 5 anos nos 
pools Duplicate Anual! e Duplicate Anual l 

4.4 Dupl icação Backi ips Ci ient 

Iodos os backups i ull mensal que utili/am Cüents estilo realizando o procedimento de 
backup e duplicação usando Sloraee Lilecycle iwlicies {Duplicate impar e Duplicate par) 
eom volume fX»ol duplicate impar e duplicate par. com isto vamos ter o backup em 2 f«as 
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difertínlcs aumentando nossa confiabilidade nos backup para uni eventual restorc dc 
;vn|iiivos tuíinai|uínas. 

A duplicação dos backups mensais é realizada da seguinie forma: 

• Os backupí; são divididos em dois puni dc frias Duplicaiejinpar e !)npiieate_pai' 
• oun reicnçíio dé I ano; 

• Todos os backup* que rodam no mês impar vão ser duplicado no pool dc lita 
DupíicaleJmpar e dã mesma íbrma o para o mês par no pool de frta Duplicaie par. 

5. Backup/Restore - Armazenamento externo das fitas de backup 

,.4pÁS:.TçVilizara.diiplicaç;lo dos hackups em luas solicitamos para,Equipe da CI>U()I> retirar 
as liias quc indicamos da library Deli. Desta fonna. o operador cataloga as lltas indicadas 
em um;i planillw de víintrolc e encaminha a lita para um cofre localizado no 1'órum 
Criminal de Sussuarana. o mcsrlio é leito no mês seguinte sendo que quando o operador íbr 
levar as fitas e colocai no cofre ele vai verificar quais fitas foram levadas no mês anterior e 
i ra/C" para ealaíogiir e colocar novamente na library. 

6. Baekup/Restore- Política Especifica'do Sistema de RHNET 

As informações sobre o serviço de backup/rcstore Ut> sistema RHNET são apresentadas nas 
seçOes subj^qüentes Üa tabela abaixo: 

Aplicação 
RII.NET 

wiÊtÊmtÊÊÊmtÊÊmÊÊÊiaÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmtÊÊimm 

Política de Hackup 

Detalhamento 
das Kt>(iri»s 
Associadas 

Tipo Freqüência Horário de Execução Retenção 
Detalhamento 
das Kt>(iri»s 
Associadas 

Incrementai Dinrio Segunda a Sexta às 21:00 2 Semanas 
Detalhamento 
das Kt>(iri»s 
Associadas 

I-ull Semanal Sábado às 0-1:0U 1 mês 
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l-ul) Mensal Sábado às 04:00 I Ano 

Política dc Backup 

Tipo Freqüência Horário de Execução Retenção 

Detalhamento das 
Rotinas 

Associadas 

incrementai Diário Secunda a Sexta às 00:05 2 Semanas Detalhamento das 
Rotinas 

Associadas l i i l l Semanal Sábado às 00:05 { mês 

i'uil Mensal Sábado às <10:05 1 Ano 

Política dc Backup 

4 Backup Físico {cópia dos arquivos de dados) 

Tipo Freqüência Horário de Execução Retenção 

Incrementa! Diário Segunda à sexta-feira às 21:00 2 semanas 

Detalhamento 
Tu 11 Semanal Sábado às 18:00 1 mes 

das Rotinas 
Associadas 

Backup Lógico (backup dos dados) 

Tipo Freqüência Horário de Execução Retenção 

1-uii Diário Domingo à domingo às 19:00 1 Mês 

l-ull Mensal Domingo ás 14:00 1 Ano 

('onsidcrnçòcs O último bnckup físico full do mês e duplicado com retençüo de 1 ano. 
O último bnckup fisicu full do ano c duplicado com relençilo de 5 anos. 
O último buekup lógico full do mês é duplicado com retenção de 1 ano. 
O último backup lógico full do ano ê duplicado com retenção dc 5 
ano s. 
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líriíre o di;i 15 t 20 è iicrndo um e-maíl automnlico para equipe de 
biicküp mtòrmnndo i\uc folha do Kll foi, fechada.. o backups dos 
:i;uÍ0!> da Inlhii de Kll sào duplicados em 4 Cilas com reierivâo 
(.iilcrcnciada. 2 luas cuni retenção de I ano e 2 fitas, com retenção dc 5 
anos. 
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Política de Backup/Restore 
Sistemas de RH 
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Síntese 

O objetivo deste documento c manter uma base de conhecimento sobre o atividade 
referente ao serviço de backup/rcstore. exeeulada pela COTKC, dos Sistemas cfô RI i do 
Tribunal de Justiça da Bahia. 

Partes Interessadas 

Nume Setor 
Ricardo Ismae! I.aeenla Coordetiador-COTRC 

n-maíl 

rlaccrdawtjbajus.br 

Adriana Miranda Campos j'fJBA-COTKC acam posí>/?tjhaJ us. br 

Anderson Bispo da Silva jTJlU-COTKC absilvartflljba.jtis.br 
Wallacy l-elipe de Paulo j TJBA-COTl;C upauloitf-tjba.jus.br 

Carlos Bulhões ;TJBA-COTIíC cbulhoes/Mj. ba.gov.br 

Janaina Barreto de Castro (Diretora do RI l jbcaslrofi/J tj ha.jus.br 

Neilton Sacramento da Silva Coordenador de pagamento ncisilva^t jba.jus.br 

Paula Mendonça TJBA-COSIS pgmendoncafaHj.ba.gov.br 

Üislane da Silva Santos | TJBA-COSIS gíssantos((í)tjba-ius.br 

Ana Irancisca Santos Lopes jTJUA-COSIS alopesfr/Xiba.jus.bi' 

Backup/Restore do Sistemas de RH 

ÍZsta política serve para garantir a disponibilidade continua da informação em tempo 
hábil para a tomada das decisões corporativas, principalmente quando ocorrem 
contratempos. Definiu-se as etapas necessárias para garantir uma estratégia consistente 
de backup e ivcovcr no bancos dc dados que armazena o volume de informações deste 
ambiente critico, nuiutendo-u disponível e atualizado para uso constante. As equipes 
envolvidas: Backup/Restore COTI-.C, CPROD (responsável pelo checklist do processo) 
e a gerência da empresa devem estar sempre atualizados em relação às informações 
geradas pelo processo dc backup. 

A execução do processo de Backup ài Recover é feito de forma eletrônica (ambientes 
complexos). Pontos importantes como: tempo médio de execução de cada backup. 
horário de inicio - término de execução e observações devem ser considerados para este 
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aiiVbiéHtçÁcruico e com a In? volaiilidadc dc dados: ,0 processo consiste também dc 
lransieretvi;ia dos dados para -as lítas. que são enviadas a uma outra disposição tísica, 
fornecendo segurança adicional dos dados. 

Estrutura do Dòcuméhto 

As informações sobre o sérviço de backup/resiore tio RHNUT são apresentadas nas 
seções subseqüentes da tabela abaixo: 

Aplicação 
RH n F/r 

B É É M H B R W ^ v W Ê Ê t K S B S Ê I B ^ t Ê ^ Ê S Ê Ê Ê Ê Ê S Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê l Ê M Ê K M 

Política de Backup 

Detalhamento das 
Rotinas 

Associadas 

Tipo Freqüência Horário de Execução Retenção 

Detalhamento das 
Rotinas 

Associadas 

Ineremetual Diário Secunda a Sexta às 
2) :00 

2 Semanas 
Detalhamento das 

Rotinas 
Associadas Fui! Semanal Sáhado às 04:00 1 mês 

Detalhamento das 
Rotinas 

Associadas 

l-till Mensal Sábado às 04:0(1 1 Ano 

i t i f f l M H M ^ ^ 

Política dc Backup 

i 

Detalhamento <]»s 
Rotinas 

Associadas 

Tipo Freqüência Horário de Execução Retenção i 

Detalhamento <]»s 
Rotinas 

Associadas 

Incrementai Diário Segunda a Sexta ás 2 Semanas 

i 

Detalhamento <]»s 
Rotinas 

Associadas l-ull 

lu l l 

Semanal 

Mensal 

Sábado às 00:05 

Sábado às 00:05 

1 mês 

1 Ano 
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mi 1 mui 
Política dc liiickup 

Detalhamento das 
Rotinas 

Associadas 

Backup Físico (cópia dos arquivos de dados) 

Detalhamento das 
Rotinas 

Associadas 

Tipo Freqüência Horário de Execução Retenção 

Detalhamento das 
Rotinas 

Associadas 

Incrementa! Diário Segunda á sexta-feira às 21:0f) 2 semanas 

Detalhamento das 
Rotinas 

Associadas 

l-ul! Semanal Sábado ás 18:00 : l .mês 
Detalhamento das 

Rotinas 
Associadas Backup Lógico (backup dos dados) 

Detalhamento das 
Rotinas 

Associadas 

Tipo . Freqüência Horário de Execução Retenção 

Detalhamento das 
Rotinas 

Associadas 

l-ull Diário Domingo à domingo ás 10:00 1 Mès 

Detalhamento das 
Rotinas 

Associadas 

lul l Mensal Domingo ás 14:00 1 Ano 

Considerações C) último backup tísico Full do mès é duplicado com retenção de 1 ano. 
0 último backup físico lull do ano c duplicado com retenção de 5 anos. 
0 úiitmo backup lógico tu li do mis é duplicado eoin retenção dc 1 
mo. 

0 último huckup lógico lull do ano e duplicado com retenção dc 5 
mos. 

Rntre 0 dia 15 e 20 c gerado uni e-jnail automático para equipe dc 
oaekup informando que a folha dc RH foi fechada, 0 baekups dos 
Jados da folha de KH sài> duplicados em 4 lilás com retenção 
diferenciada. 2 fitas com retenção dc 1 a ou 0 2 lilás com retenção dc 5 
anos. 
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Lista de Usuários com Acesso as Sistemas de Folha de Pagamento 

SISTEMA USUÁRIO LOGIN 
FOLHA ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA MATIAS AMATIAS 
FOLHA ALOiSIO ALVES GARCIA-SUDIR AGARCIA 
FOLHA ANA FERNANOA SOARES AFSOÀRES 
FOLHA ANA FRANC1SCA LOPES-SUINF ALOPES 
FOLHA ANA LÚCIA MESNDES DA HORA_SUDIR ALHORA 
FOLHA ANA MARGARETHÉ BARBOSA AMBARBOSA 
FOLHA CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ3 
FOLHA CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ2 
FOLHA CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJTJBA 
FOLHA CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ1 
FOLHA CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 1 CNJTJBA1 
FOLHA CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 3 CNJTJBA3 
FOLHA CRISTIANO SANTOS BAHIA CSBAHIA 
FOLHA CRISTINA ABRf;U_SUlNF CABREU 
FOLHA CRISTINA MOURA* CRlMSANTOS 
FOLHA CRISTINA MOURA SANTOS CR1MSANT0S1 
FOLHA CRISTINA MOURA SANTOS CRíSANTOS 
FOLHA CRISTINA NERI DE ARAÚJO CNERl 
FOLHA CRISTINA NERI DE ARAÚJO SUCAP CNARAUJO 
FOLHA DANlELA SAMARA CERÕUEIRA DIAS 0 SC DIAS 
FOLHA DENISE VASCONCELOS MOREIRA DCVMOREIRA 
FOLHA DIOGO ASSIS FERREIRA DAFERREIÜA 
FOLHA EDLEUSA UNS BASTOS SUASE tBASTOS 
FOLHA ERtKA OLIVEIRA L. P. MAIA EOMA1A 
FOLHA FRANCO BAHIA KARAOGLAN M B LIMA FBKLIMA 
FOLHA GABRIEL LOPES ROCHA GLROCHA 
FOLHA GESTOR DO SISTEMA GESTOR 
FOLHA Gestor do Sislema de Segurança GSEGRH 
FOLHA GISLANE SANTOS SUINF GISSANTOS 
FOLHA GRESSELANDIA BARREIRO GRH GBARREIRO 
FOLHA HUDSON SOUZA_SUCAP HSOUZA 
FOLHA IMACHADO IMACHADO 
FOLHA ISABEL OE MIRANDA MARIANO IMMARIANO 
FOLHA IVONILDES DE S NASCIMENTO_SUCAP INASCIMENTO 
FOLHA JA1R ANTONIO SILVA JABAR JJABAR 
FOLHA JANAINA BARRETO DE CASTRO JBCASTR01 
FOLHA JANETE CASSOL PINTO JCASSOL 
FOLHA JOSE AURÉLIO FONSECA JACFONSECA 
FOLHA JOSENILTON CA RO LI NO BARBOSA SUCAP JBARBOSA 
FOLHA KATIA TAVAHES-SUDIR KMTAVARES 
FOLHA LUIS ALBERTO TEIXEIRA DE MELO LAMELO 
FOLHA MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA - SUCAP MSDOUVEIRA 
FOLHA MARCOS COSTA SILVA SUCAP MCSILVA 
FOLHA MARIA APARECIDA BADARO SUCAP MABSANTOS 
FOLHA MARtA ELENA CRESPO_SUASE MCRESPO 
FOLHA MARIA OLIVIA LEAL SANTOS MOLSANTOS 
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FOLHA MARIA VIRGÍNIA DO N BATALHA SUDIR MBATALHA 
FOLHA MÀRILDA-BITTENCOURT DA SILVA_SUOIR MARILDASILVA 
FOLHA MAYARÁ GOMES DOS SANTOS MAYARASANTOS 
FOLHA NEILTON SACRAMENTO SILVA NEILTONSILVA 
FOLHA PLÁCIDO ALVES FILHO PA FILHO 
FOLHA RAFAEL COHIM GOMES- SUCAP RGÒMES 
FOLHA RAFAELA V V P COVRA ESTAG COPAG RCOVRA 
FOLHA REGINA MARIA ÁRGOLO DE JESUS-SUCAP RJESUS 
FOLHA RICARDO CÉSAR MARTINS FARIAS-SUASE RFÁRIÁS 
FOLHA RITA" AUREA BRANOAO RBRANDAO 
FOLHA RITA DE CASSIÀ B F DA SILVA -COPAG RCSILVA 
FOLHA ROBERTONI MERCÊS NASCIMENTO ROBERTONI 
FOLHA RÓ8SON,S!LVA SANTOS UMA GRH RS LIMA 
FOLHA ROSANA ANDRADE RAMOS SUCAP RRÁMOS 
FOLHA ROSANE BORGES TORRES SUCAP RBÒRGES 
FOLHA SILVIO ROBERTO ALCANTARA - SUCAP SRASANTOS 
FOLHA SÜELÍ DA PAIXAO CEZAR REIS-SUDIR SPREIS 
FOLHA SULA BRAGA _SUINF S6RAGA 
FOLHA TERESA.CRISTJNA SILVA PITTA-SUCAP TPlTTA 
FOLHA THAÍS LIMA NEVES QUEIROZ TINOUEIROZ1 
FOLHA UlLÜENICE ROCHA CARDOSO-SUCAP UROCHA 
FOLHA VALDEIR SAMPAtO VFSAMPAIO 
FOLHA VERENA SÒÜZA DÉ BRITO VSOBRITOI 
FOLHA WALTEM1R StL\/A WNSILVA 
FOLHA WILDÉRÍ BULHÕES DE MEDEIROS-GRH WBMEDEIROS 
SEGRH GESTOR DO SISTEMA GESTOR 
SEGRH Gestor dò-Sistema dé Segurança GSEGRH 
SRH AbÁlDES: GOMES DA SILVA AGSILVA1 
SRH ADRIANA RODRIGUES DA SILVEIRA ARSILVEIRA 
SRH ADRIANA VASCONCELOS ÜE MEIRELLES AVMEIRELLES 
SRH AGOSTINHO ÁLFAIX DE ASSIS AASSIS 
SRH ALESSANDRA DA SILVA MACHADO CUNHA ASMCUNHA 
SRH ALEX DÈ OLIVEIRA FARIAS AFARIAS 
SRH ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA MATIAS AMATIAS 
SRH ALEXANDRE V OE MEIRELES JUNTA MEDIC AMEIRELES 
SRH ALOISIO ALVES GARCIA-SUDIR AGARCIA 
SRH AMAURY GOMES ARGOLLO AARGOLLO 
SRH ANA CRISTINA F DOS SANTOS ACFSANTOS 
SRH ANA FERNANDA SOARES AFSOARES 
SRH ANA FRANCISCA LOPES-SUlNF ALOPES 
SRH ANA LÚCIA MÈSNDES DA HORA_SUOIR ALHORA 
S.RH ANA LUZA ALMEIDA DE ANDRADE AANDRADE 
SRH ANA MARGARETH BARBOSA AMBARBOSA1 
SRH ANA MARGARETH E BARBOSA AMBARBOSA 
SRH ANA MARIA.CARVALHO SANTOS AMCARVALHO 
SRH ANA MARIA TÉLLES PINHEIRO-SUSOO ATELES 
SRH ANA PAOLA R NUNES JUNTA MEDICA APNUNES 
SRH ANA TEREZA LIMA ÁVILA AAVILA 
SRH ANATOLE EDUARDO QUEIROZ COUTINHO ACOUTlNHO 
SRH ANDRÉ LIMA ESTRELA AESTRELA 
SRH ANTONIO CÉSAR B DE OLIVEIRA ACEOLIVEIRA 
SRH ANTONIO GONÇALVES OE OLIVEIRA AGOLIVEIRA 
SRH ANTONIO,.GONÇALVES DE OLIVEIRA AGOLIVEIRA1 
SRH ANTONIO-JOSÉ SPOSITO LEÃO NEVES AJNEVES 
SRH ARACI MARCAL DE CARVALHO AMOCARVALHO 
SRH AUGUSTO CÉSAR DE SOUSA BASTOS ACBASTOS1 
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SRH AUGUSTO CÉSAR DÉ SOU2A BASTOS ACBASTOS 
SRH BANDEIRA LBANDEIRA 
SRH BARRETO SVBARRETO 
SRH CARLA VASCONCELOS AVILA WEBER CWEBER 
SRH CASSIA OLIVEIRA OE ARAÚJO GRlSE CGRISE 
SRH CÉLIA ANTONlA DE OLIVEIRA CELOLIVEIRA 
SRH CÉLIA MARIA CARDOSO DE SOUZA CMC SOUZA 
SRH CEMILDA FiRMlNO DA COSTA CFCOSTA 
SRH CLARICE MARIA S LOPES SU CMSLOPÊS 
SRH CLAUDIA CRISTINA R MACHADO FERR1 CCMACHADO 
SRH CLAUDIA DA SILVA PEREIRA CSPEREIRA 
SRH CLAUDIA DE S. BARBOSA CSOBARBOSA 
SRH CLAUDIA DÊ SOUSA ALMEIDA CSALMEÍOA 
SRH CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ3 
SRH CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ 
SRH CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ1 
SRH CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJTJ8A 
SRH CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ2 
SRH CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 1 CNJTJBA1 
SRH CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 3 CNJTJBA3 
SRH CRISTIANE DA SILVA PAIVA CPAIVA 
SRH CRISTIANE DA SILVA PAIVA CPAIVAÍ 
SRH CRISTIANE SANTOS PITTA CPITTA 
SRH CRISTIANO DE MOURA BATALHA CBATAIHA 
SRH CRISTIANO SANTOS BAHIA CS BAHIA 
SRH CRISTINA ABREU_SUINF CABREU 
SRH CRISTINA COSTA FONSECA CFONSECA 
SRH CRISTINA MOURA CRIMSANTOS 
SRH CRISTINA MOURA SANTOS CRISANTOS 
SRH CRISTINA MOURA SANTOS CRIMSANTOS1 
SRH CRISTINA NERI DE ARAÚJO CNERI 
SRH CRISTINA NERI DÉ ARAÚJO SUCAP CNARAUJO 
SRH CYNT1A DE SQÜSA PRADO FAÇO CPRADO 
SRH DAIANE SIQUEIRA DE MELO SIJ DAI MELO 
SRH DANIELA CRISTINA L DOS SANTOS DCRISANTOS 
SRH OANIELA SAMARA CERQUEIRA DIAS DSC DIAS 
SRH DE80RA MATOS ESP1NHE!RA_CGJ DCESPINHElRA 
SRH DEBORAH ROCHA COSTA JUNTA MEDICA DECOSTA 
SRH DENISE FERREIRA DE CASTRO LIMA DFCASTRO 
SRH DENISE VASCONCELOS MOREIRA DCVMOREIRA 
SRH D1LMA COLOMBO DCOLOMBO 
SRH DIOGO ASSIS FERREIRA DAFERREIRA 
SRH DIVALMtR PIRES DE A SANTOS_StJ DPSANTOS 
SRH EDIANA PARAÍSO CARVALHO DE ANDRADE EPANDRADE 
SRH EDLEUSA LINS BASTOS SUASE EBASTOS 
SRH EDUARDO DA SILVEIRA C NETO SUCAP ESCALDEIRA 
SRH ELIANA SOUSA PALCAO EFALCAO 
SRH EMANUELLE SANTOS COSTA ESCOSTA 
SRH ERIKA OLIVEIRA L. P. MAIA EOMAIA 
SRH ERIKA OLIVEIRA PORTO MAIA EOMAIA1 
SRH FAB IO MOURA - SUDlR_CONSULTA FAMOURA 
SRH FERNANDA N DE ANDRADE J5UDIR FNANDRADE 
SRH FERNANDO MOURA ARAÚJO DE MOURA FSANTOS 
SRH FRANCISCO CELSO G DE FIGUEIREDO SIJ FFIGUE1REDO 
SRH FRANCO BAHIA KARAOGLAN M B LIMA FBKLIMA 
SRH GABRIEL LOPES ROCHA GLROCHA 
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SRH GABRIEL* GQES DE ARAÚJO GAGUIMARAES 
SRH GABRIELLEP1SSUTI SAMPAIO GPSAMPAíO 
SRH GÊ&RGE RAMOS DE OÜVEIRA GROLIVEIRA 
SRH GESTOR DO SISTEMA GESTOR 
SRH GILMAR ANJOS GANJOS 
SRH GILMAR GRAMACHO DOS SANTOS GISANfOS 
SRH GISIANE SANTOS- SUINF GISSANTOS 
SRH GLADY OÜVÉ1RÀ SARRERA GCARRERA 
SRH GRESSELANDlÁ BARREIRO. GRH GBÂRRÈIRO 
SRH HILAMARKROSARIO SANTOS DE OLIVEIRA HFÍOLIVEIRA 
SRH HUDSON SOUZA_SUCAP HSOUZA 
SRH 1MACHADO IMACHADO 
SRH INEZ^MÁRIA BRITO SANTOS MIRANDA (MIRANDA 
SRH ISÁDORA GÒN0ALVE5 BRITO 1GB RITO 
SRH IVANÀ SOUZA LOPES iLOPES 
SRH IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNtZ ICALDAS 
SRH IVONE FERREIRA DE SOUZA StLVA IFSOUZA 
SRH 1VÒNE MARIA LEAL DE OLIVEIRA IMOLIVEIRA 
SRH IVONILDES DE S NASCIMENTO SUCAP INASCIMEN70 
SRH IZÁ MARi^ BARBOSA P BQRÇES 1M60RGES 
SRH JACQUEÜNE VILLA JVILLA 
SRH . JAIR ANTÔNIO SILVA JABAR jjABAR 
SRH JÁIR CASTELO BRANCO JBNRANCO 
SRH JAMILE RIBEIRO DA SILVA JAMRSILVA 
SRH JAMILE RIBEIRO DÁ SILVA JAMSlLVA 
SRH JANÁINA BARRETO DE CASTRO J8CASTR01 
SRH JANE COÜTINHO SOUZA JGSOUZA2 
SRH JANE COÜTINHO SOUZA JCSÒUZÁ1 
SRH JAríE COÜTINHO SOÜZA JCSOUZA 
SRH JANETE CASSOL PINTO- JCASSOL 
SRH JEANLINE CÁIRES BELTRÃO SIJ JBELTRAO 
SRH JEFFERSON ARTUR SARDEIRO JARTSANTOS 
SRH JOÃO D ANDRADE FILHO JUNTA MEDICA JDANDRADE 
SRH JOAO.FRANOSCO LIBERATO JLIBERATO 
SRH JOÃO R MACHADO NETO JUNTA MEDICA JRMACHADO 
SRH JOSE AURÉLIO FONSECA JACFONSECA 
SRH JOSÉ JORGE SILVA SÜDRH JJSILVÀ 
SRH JOSE MAURO. FRANÇA CARDOSO JMCARD0S01 
SRH JOSÉbÃLN/Á SOUZA SANTANA JSOSANTANA1 
SRH JOSENILTON CAROLINO BARBOSA SUCAP JBARBOSA 
SRH JOSEVALDA SOUZA SANTANA JSOSANTANA 
SRH JUCIENE OLIVEIRA DOS SANTOS SIJ JODSANTOS 
SRH KATIA, ANDRADE COSTA OLIVEIRA KAOLiVElRA 
SRH KATIA TAVABES-SUDIR KMTAVARES 
SRH LEILA LIMA CÔSTA LLCOSTA 
SRH LUCAS DOMINGUEZ PASSOS LDPASSOS 
SRH LÚCIA MARIA CARVALHO OE ALMEIDA LALMEIDA 
SRH LUCIDALIÁ 0 LEAL RIBEIRO GMO LLEAL 
SRH LUCtENE NOGUEIRA LIMA DE MACHADO LMACHADO 
SRH LUIS ALBERTO TEIXEIRA DE MELO LAM6LO 
SRH LUIS ALBERTO TEIXEIRA MELO LMEL02 
SRH LUZIA ARAÚJO DOS SANTOS LUSANTOS 
SRH MAGALY éANTANA ALVES - CTL MSALVES 
SRH MAIANA E. Ç. ESCOBAR DA CRUZ- COREC MESCOBAR 
SRH MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA SUCAP MSDOLIVEIRA 
SRH MARCIA MONTEIRO DE SOUZA MNONSOUZA 
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SRH MÁRCIO JORGE DE UMA MJDLIMA2 
SRH MARCOS COSTA SILVA.SUCAP MCSILVA 
SRH MARCOS SANTANA - CTL MRSANTANA 
SRH MARCUS VINÍCIUS PEREIRA QUEIROZ MPQUEIROZ 
SRH MARDEN MIRANDA BRAGA MBRAGA 
SRH MARGARIDA MARIA PEDREIRA MPEDREIRA 
SRH MARIA APARECIDA ALVES MARTINS MAMARTINS 
SRH MARIA APARECIDA BAOARO SUCAP MA8SANTOS 
SRH MARIA APARECIDA LIMA SOUZA MALSOUZA 
SRH MARIA BETANIA DE C RIOS CALDAS BCCALDAS 
SRH MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES MMENEZES 
SRH MARfA DA SOLEDAD SUDRH MSESILVA 
SRH MARIA DAS DORES DOS SANTOS MDSSÍLVA 
SRH MARIA DAS GRAÇAS ONOFRE FREIRE MGFREIRE 
SRH MARIA DE FATJMA DE ASSIS SALES ABRE MFABREU 
SRH MARfA DOLORES NOVAES SCHAMM MSCHRAMM 
SRH MARIA ELENA CRESPO_SUASE MCRESPO 
SRH MARIA FERNANDA VILAR SERP MVILAR 
SRH MARIA JOSE DUARTE SANCHES MJSANCHES 
SRH MARIA OLtVIA LEAL SANTOS MOLSANTOS 
SRH MARIA REGINA M B VALENTE GMO MRVALENTE 
SRH MARIA RICCIO DO VALE MVALE 
SRH MARIA TEREZA OUVEIRA DE C. REIS MTREIS 
SRH MARIA VIRGINIA DO N BATALHA_SUDtR MBATALHA 
SRH MAR1ANA TEIXEIRA LOPES MTLOPES 
SRH MARILDA BITTENCOURT DA SILVA SUDlfí MARILDASILVA 
SRH MARTA CELESTE BRITO DE LORENZO MCBRITO 
SRH MAYARA GOMES DOS SANTOS MAYARASANTOS 
SRH MBRITO MBRITO 
SRH MICHELE AGRES CARVALHO^SUDIR MCARVALHO 
SRH MIREIA SOUZA AGUIAR MSAGUIAR 
SRH MIR1AN DA SILVA DALTRO - SUDIR MSDALTRO 
SRH MIR1AN DE AZEVEDO SEJXAS MASEJXAS 
SRH MIRIAN DE AZEVEDO SEIXAS SIJ MSEIXAS 
SRH MO IVAN BANDEIRA ROCHA JUNTA MEDICA MOROCHA 
SRH NATALE MOREIRA SUINF NMMOREíRA 
SRH NATHALIA SANTOS VIANA NVIANA 
SRH NATHALIA VIANA NVIANA1 
SRH NEILTON SACRAMENTO SILVA NElLTONSILVA 
SRH NEUZA ALVES SOUSA NASOUSA 
SRH NILCE LEILA SANTOS LUZ NLU2 
SRH NILMA DILENA G. CARREIRO NCARREIRO 
SRH NILMA DILENA GONÇALVES CARREIRO MCARREIRO 
SRH NILMA DILENA GONÇALVES CARREIRO NCARREIR02 
SRH NIVIA CRISTINA VENTURA SIJ NVENTURA 
SRH NUBIA SOUSA CUNHA NSCUNHA1 
SRH NUBIA SOUSA CUNHA NSCUNHA 
SRH OSWALDO JOSE GUIMARAES PEREZ OPEREZ 
SRH PAULO CÉSAR DE CAMPO FONTES PCFONTES 
SRH PAULO FONTES PFONTES1 
SRH PETRONIO MACHADO SIJ PMACHADO 
SRH PIACIDO ALVES FILHO PAFILHO 
SRH RAFAEL COHIM GOMES- SUCAP RGOMES 
SRH RAFAELA RAVENA DE ALMEIDA MOURA RRMOURA 
SRH RAFAELA V V P COVRA ESTAG COPAG RCOVRA 
SRH RA1DALVA LEAL DE SOUZA RAILSOUZA1 
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SRH REGINA ARGOLO DE JESUS SUGAP RARGOLO 
SRH REGINA MARIA ARGOLO DEJESUS-SUCAP RJÊSUS 
SRH RÍGÁROÓ CÉSAR MARTINS FARIAS-SUASE RFARIAS 
SRH RICARDO RSCHMITT RSCHMITT 
SRH RITA AURÊA BR AN D AO RBRÁNDAO 
SRH RITA DE CASSIA B F DA SILVA -COPAG RCSILVA 
SRH RITA DE CASSIA 0 MACEOOJUNTA MEDIC ROMÂCEDO 
SRH ROBERTO SOUSA CÀBRAL CGJ 1 RCÀBRAL 
SRH ROBERTONÍ MERCES NASCIMENTO ROBERTONI1 
SRH ROBERTONÍ MERCES NASCIMENTO ROBERTONÍ 
SRH RÒBSON DOS SANTOS 8RAGA RBRAGA 
SRH ROBSON SILVA SANTOS LIMAJ3RH RSLIMA 
SRH ROSANA ANDRADE RAMOS SUCAP RRAMOS! 

SRH ROSANA MEIRELES ROMEIRELES 
SRH ROSANE BORGES TORRES^SUCÁP R80RGES 
SRH SE8ASTIAO DE SA TELES SSTELES 
SRH CSLÒNEY JORGE F FONSECA JUNTA MEDICA SJFONSECA 
SRH SILVANA BITTENCOURT S8ITTENCOURT 
SRH SILVANA CONCEICAO SENA SCSENA 
SRH SILVANA N DE SOUZA JUNTA MEDICA SNSOUZA 
SRH SILVIO ROBERTO ALCANTARA - SUCAP SRASANTOS 
SRH SÔNIA MARIA DA SILVA SONIAMSILVA 
SRH SÚELL DA PAIXAO CÉZAR REIS-SUDIR SPREIS 
SRH SUELY SANTOS RAMOS SSRAMOS 
SRH S.UELYANA UMA BARBERINO SBARBERINO 
SRH SUIANA ALENCAR S08RINH0 SSOBRINHO 
SRH SULA 8RAGA._ SUINF SBRAGA 
SRH T^NÍA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA TAÒÜVEIRA 
SRH TARSILÃ DÉ OUVEIRA SANTANA-SUDIR TOSÀNTANA 
SRH TÁSSÍÂLTTÓA GOUVEIA • TGÓUVEIA 
SRH TATLANA TELLFC"S_SUASE TTELLES 
SRH TATIANE R DE SOUZA MEZZEDINJ TRSILVA 
SRH TERESA CRISTINA SILVA PITTA-SUCAP TPITTA 
SRH TERES1NHA ALVES FONSECA TFÕNSECA 
SRH THAÍS ALMEIDA MOREIRA TMOREIRA 
SRH THÁIS ASSEMÁNY B OLIVEIRA T8ANDEIRA 
SRH TH AIS LIMA NEVES QUEIROZ TINQUEIROZ1 
SRH TIAGO VÈLLOSO PARENTE SUD1R TPARENTE 
SRH UILDEN1CE ROCHA CARDOSO-SUCAP UROCHA 
SRH UILMA ORESTES DOS SANTOS UILSANTOS 
SRH UILMA ORÉSTES DOS SANTOS UILSANTOS2 
SRH VALDEIR SAMPAIO VF SAMPAIO 
SRH VÀLDEIR SAMPAIO! VF SAMPAI01 
SRH VERALIGE BISPO ORNÊLAS AESP-I VORNELAS 
SRH VÉRENA SOUZA DE BRITO VSOBRITÒ1 
SRH VERENA SOUZA DE BRITO VSOBRITO 
SRH VIL NASCIMENTO SOUZA VNSOUZA 
SRH VIRGÍNIA MARTA S MENDES CGJ 1 VMENDES 
SRH VIVIANE PINTO"DE OLIVEIRA VPIOLIVEIRA 
SRH VIVIANE SOUSA VSOUSA 
SRH WALTEMIR SILVA WNSILVA 
SRH WILDER BULHÕES DE MEDELROS-GRH W8MEOEIROS 
SRH WILDER BULHÕES MEDEIROS WBMEOEIROS1 
SRH WILDER BULHÕES MEDEIROS WBMEDEIR01 
SRH ZELIA FERREIRA GUIMARAES ZGUIMARAES 
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TERMO DE APOSTILAMENTO 049Í12 CONTRATO N* 69/11-S PROCESSO 61736/2011 

CONTRATANTE: ESTADO DA BAHIA POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DA BAHIA. 

CONTRATADA: SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA. inscrita no CNPJ sob o n° 12.D23.465/0001-47. 

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços especializados e continuados de 
desenvolvimento e manutenção de sistemas e serviços de planejamento, implantação e 
auditorias de processos gerenciais e melhoria da qualidade, e controle de segurança da 
informação, adotando as melhores práticas expressas no modelo CMMl de qualquer nível, 
ou seu equivalente MPS.8R. 

Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2012, foi lavrado o presente TERMO DE APOSTILAMENTO 
n° 049/2012 AO CONTRATO n° 69/11-S( visando alterar a rubrica orçamentária que 
originariamente atendera a despesa dele decorrente» passando a rubrica orçamentária para: 
Unidade Orçamentária 02.04.4t0 - FAJ, Unidade Gestora 02.04,410.289 - SETIM, Atividade 
20D0, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Sub Elemento 39.46-2, Fonte 13/20. 

A presonte Apostila passa a integrar o Contraio n°. 69/11-S, corno se nele estivesse transcrita, 
ficando ratificadas as demais cláusulas, desde que nào contrariem o presente termo. 

Salvador. 24 /Fev/2012 

EMzabeth Maria Orge Lorenzo 
Secretária de Tecnologia e Modernização 
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INSTRUMENTO DK CONTRATO OE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE. ENTRE $1, -CELEBRAM O ESTADO DA B A H I A , P O R 
INTERMJÈDIO DO TR IBUNAL DL JUSTIÇA DO ESTA DO E A 
SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA NA FÓRMA ABAIXO; 

TCEI QEARQ) 

^ g G Í B L J D A D E 
COMPROMETIA 

0 ESTADO DA B/VlilA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n" 
l3.937.0.12/0bfeT^Ôf, por intermédio do TR IBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA , órgão do 
Poder Judiciário, Inscrito no CNPJ/MF sol) n" 13100722/0001-60. com sede c foro nesta 
cidade do Salvador» Estado dn Bahia, na Quinta Avenida, n" 560, Centro Administrativo da 
Bahia - CAB , representado por sua Presidente, DESEMBARGADOR A T E L M A 
B R I T T O c, do outro lado, A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA , CNPJ N" 
1 2.023.465/0001-47. estabelecida najíua Torqumo Bahia, Edf. Raimundo Magalhães. 04. 
sala 301, Çojttcfcio,, Salvadoí-Batiia, doravante denominada simplesmente 
C O N T R A T A D A ; representada por CHRISTIAN V l L L E L A DUNCE, inscrito no CPF 
sob o » " SI3J 12.675-49, c Sr: ANDRÉ ALUISIO O L I V E I R A DA MOTA insxrito no CPF 
sob o 414.752.165-72*. resolvem tendo em vista o constante nos autos de n1' 61736/2011 
celebrar o contrato dc prestação de serviços com mrimo nas normas pertinentes, 
especialmente, na Lei Estadual n" 9.433/05. c no que couber Lei Federa) n" S.666/93 c suas 
alterações, lie acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Habilitada nos termos do Pregão F.Ictrrmíco ntl 88/II. 
devidamente homologado ent 30.11.2011. c publicação no DPJ, edição dc 01/12/2011. obriga-se a 
CONTRATADA á prestação de sciviços especializados c continuados dc desenvolvimento e 
manutenção de sistemas e serviços de planejamento, implantação e auditorias de processos 
£eí'cncinls e mcíiiòrí» tin ipiumiiiüo, v coniiuk' dc segurança <t-j lornrniaçíWi, sulntumio a» 
melhores práticas expressas no modelo CM Ml (Cnpftbility MaiUrity Mo dei fntrgmtfon). de 
qualquer nivcl, ou seu equivalente MPS.BR (Metlmriu de Processos dô Software Brasileiro)» 
lote Oi. 

Parágrafo único: Integram o prvsenic insirumcnto, dcinudo indissociável, independentemente dc 
iiiifi.scncã". " r.dítíti do r'rt.'j»flo Eletrônico » " K8/11, seus Anexos, a proposta vencedora da 
CONTRATADA c dcinnis elementos constantes uo Processo fi" HA <>1736/2011. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - O AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA; 

O objeto indicado na cláusula primeira será fornecido pelo CONTRATADA cm conformidade mm 
a descrição pormenorizada contida cm Edital e seus Anexos, partes integrantes deste contraio* 
sem pagamento de quaisquer despesas adicionais por parte do CONTRATANTE, obriga ndo^sc* 
ainda, além daquelas obrigações contidas no tópico 17. do Anexo L a: 
a) Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura dq contrato e o início da prestação 
dos serviços, dc reunião com uma equipe de técnicos do CONTRATANTE para alinhamento de 
expectativas contratuais, nivelamento de entendimentos acerca das condições contratuais c. dc 
execução dtas serviços, do modelo de remuneração, formas dc comunicação, sanções e penalidades, 
além dns obrigações constantes das letras Mb" e ' V seguintes: 
b) Journalr/#r a indicação dc prcposio da empresa c substituto eventual, para o jieicnctamento vlos 
serviços tcfcnicòís u gestão administrativa do contrato, com poderes dc representante legai para trotar 
dos assuntos relacionados ao contrato junto â CONTRATANTE, em horário comerciai* de segunda 
a sexta-feira, sem ônus adiei «mal para o CONTRATANTE; 
e> Apresentar a equipe técnica que estará e n v o l v i d a na cxecucào dos serviços e respectivos 
documentos que comprovem u qualificação profissional exigida no tópico l, do Anexo 1 do edital, 
bem como comprovação da adoção de um dos modelos citados apresentando Certificação 
CMMI ou Avaliação MKS.BR, videntes, do qualquer nível, na data pragramtda pura a 
rcíiH/.açã» cia reunião de alinhamento, conforme p r e v i s t o no tópico 10, deste Anexo. 
d) Promover a organização técnica c administrativa dos serviços, dc modo n conduzi-]os clica?. c 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, nu prazo 
determinado, administrando todo e qualquer assunta relativo aos empregados alocados para 
execução dos serviços; 
e) Providenciar c manter qualificação técnica adequada dos profissionais que prestam serviço para o 
CONTRATANTE, dc acordo com as necessidades pertinentes à adequada execução dos serviços 
contratados: 
0 Conduzir os trabalhos com estrita observância ás normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo c nas melhores 
condições de segurança, htgicnc e disciplina; 
g) Realizar as suas expensas, na forma dn legislação pertinente, os exames médicos necessários, na 
admissão, durante a vigência do contraio dc trabalho e na demissão dc seus empregados; 
h) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por danos resultantes de 
caso íortuito ou de foiça inaior, por qualquer causa de destruição, dumííeaçüo. defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, dc seus funcionários nu de terceiros, 
ainda que ocorridos cm viu pública junto à obra. 
i) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo dc 24 (vinte e quatro) horas, qualquer oconência 
unurmal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
j ) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus 
propostos, garantmdivlhcs o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos 
documentos relativos à execução da reforma. 
k) Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que mio esteja sendo 
cxcuutodo d c atuído cnii! :i Woíi l é c u i c n mi «juc p o n h n c m risco n S C ^ U r r u i ç r t dc p c s c n n í : n u h o n s <\c*. 

terceiros. 
I) Responsabilizar-se pelos encaigo.s previdcuciários, íiseais e comerciais resultantes da e^ccuçüv) 
do contrato. 
nt) Respondei' pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem 
como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho c outras obrigações inerentes â 
execução dos serviços ora contratados. 
n) Manter seu pessoal devidamente identificado através dc crachás, com lbiograliu recenic, c 
u m f o r m i z m l o ; 
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o) Planejar, desenvolver, executar c manter os serviços objeto desse Conirato, dentro das 
exígencíasdc niyeis dc serviços .aqui estabelecidos; 
p> Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinasestabelecidos, fornecendo todos os materiais, 
equipamentos c,utensílios cm quantidade, qualidade e tecnologia adequadas. com a observância às 
recomendações &V£jtas pefã l>oa técnica. normas e legislação; 
q) Comunicar ía.õ CONTRATANTE, quaisquer fatos o ti circunslãnchis detectadas por seus 
empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar n 
qualidade dos serviços ou comprometer «'.integridade do patrimônio público; 
r) Nuo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem súbcohlraiàr qualquer das prestações a que está obrigada: 
5) Arear com todo e qualquer dano oü prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE 
011 a terceiros; por.dolo ou culpa, inclusive de anxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem 
Como ressarcir 05 danos decorrentes dê paralisação ou interrupção" dos serviços contratudos. exceto 
quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fartmto, força maior, 
circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo <ic até (quarenta e oilo) horas apôs a sua 
ocorrência, e serão avaliadas pelo CONTRATANTE. Eventuais valores devidos peta 
C O N T R A T A D A à CON'TRATANTF. poderão ser descontados dc pagamentos pendentes ou 
x inccmius, 
1) Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios, a 
ampla açàõ fiá&itijcadoru do CONTRATANTE, atendendo prontamente às exigências que lhe 
forem solicitadas, inclusive referentes à apresentação» dc documentos eomprobatórios da execução 
do contrato e os relacionados ao cumprimento de obrigações trabalhistas, prcvidcnciárias e fiscais; 
u) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer impedimento que interfira no andamento dos serviços 
ou qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
v ) Providenciar? e manter atualizadas Iodas as licenças e alvarás necessários à execução dos Serviços 
e efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham n incidir 
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e 
respeitar as Legislações Fedéntl, Estadual e Municipais, relativas aos serviços prestados; 
w) Indenizar o CONTRATANTE 

por1 atos ilícitos (dolosos ou culposos), prcjuív.os causados;, 
processos administrativos ou judiciais, especialmente ações trabalhistas, originados/causados 
por seus empregados 011 qualquer outra pessoa alocada na prestação dos serviços objeto deste 
contrato, ainda que expirada a vigência deste, 
x) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandaŝ  custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de «JUS empregados e propostos, 
obrigando-sc, ontrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas 
por terceiros que lhe venham a ser exibidas por força da I.ei\ ligadas ao cumprimento da presente 
contratação; 
y) Responsabilizar-se por todos os encargos prevideneiários e obrigações sociais previstos na 
legislaçao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus 
empregados nào manterao vinculo emprcgaticio algum com o 
CONTRATANTE; 
/.) Responder por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação específica <k-
acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com cies. ainda nm- ocorridos nn«< d.-jvmtf-noi:^ «tn 
C O N T R A T A N T E : 
mi) Preservar :t integridade- e guardar sigilo das inlunnações dc cjue ia/em uso. bem como •/.ciar e 
proteger os respectivos recursos de processamento de informações; 
bb) Manter durante toda a execuçflo do contrato, iodas as condições de habilitação e quulilicnçuo 
exigidas na licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUBCO.NTRATAÇÃO: 
F. vedada a subcontrataçào do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

Alem dos obrigações legais, o CONTRATANTE obrigasse ainda, a: 
a)Proceder a publicação resumida do instrumento dc contrato c de seus aditamentos na imprensa 
oficial, condição indispensável para sua validade c eficácia, no pra/.u de até 10 (der.) dias corridos 
da sua assinatura; 
b) Exercer u fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na fôrma prevista 
na L e i nc' 9 .433/05; 

cj Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dc qualquer fato une acarrete cm 
interrupção na execução do Contrato; 
d) t:fcruar o panamenio nas condições e preços pactuadas no Contraio; 
e) Notificar a CONTRATADA, por esenio, sohre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na cxccuçno do serviço para que sejam adotadas aí» medidas corretivas 
ncccs.sã» ias. 

0 J-ornecer por cscruo as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato: 
g) Exigir o cumprimento dc todas ns obrigações assumidas pela CONTRATADA, ()c acordo com as 
cláusulas contratuais e m termos dc suo proposta; 
h) Z-elar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas ò observância das norma,-, 
vigentes; 
t) Proporciona!' todas as condições para que a CON TRATADA possa desempenhar seus serviços dc 
acordo com as determinações deste Contrato, do Udituh especialmente do Termo dc Referencia o 
s«us anexos: 
i; Zelar para que durante toda a vigência "deste contrato sejam mantidas, cm compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitnçno 
k) Permitir o acesso dos empregados d» CONTRATADA, devidamente identificados, às suas 
dependências para execução de serviços; 
\) Disponibilizar â CONTRATADA normas e regulamentos internos aplicáveis aos locai:; c h 
execução dos serviços. 

m ) Cumprir fielmente as disposições do Contrato. 

C L Á U S U L A QUINTA - DO PREÇO 
Os preços são fixos e irrcujustàveis durante o transcurso do prazo dc 12 (do/e) meses da data de 
apresentação da proposta. O valor global deste contrato eqüivale ao valor da proposta vencedora, 
consistindo em RS 3.794.800,00 (três milhões setoecntos e noventa c quatro mil e oitoeentos 
reais ), para o lote 01. que corresponde aos serviços dc Desenvolvimento c manutenção de 
sistemas informatizados; Item 01: Serviços dc desenvolvimento - a serem cotados, na forma de 
serviços continuados, presenciais ou nãn. mediante ordens do s e r v i ç o d i m c m ú m u d t t i peta téunie.j 

A P K ( A n á l i s e por P o n t o d c Função ) . a ser utili/uda nu cálculo dos pagamentos proporcionais ao 

s e r v i ç o e f e t i v a m e n t e prestado e h o m o l o g a d o pela C O N T R A T A N T E . Item 2 : S e r v i ç o s du 

m a n u t e n ç ã o - u s e r e m cotados , na f o r m a de serv iços continuados, presenciais, pelo valor/hora, o 

<.pial ser.» utiIi/-Hk» n o cá l cu lo dos pagamentos mensais em proporção às horas de s e r v i ç o 

e f e t i v ã m e n t e pres tadas e h o m o l o g a d a s pela C O N T R A T A N T E , sendo que todos os serviços serão 
e x e c u t a d o s c m ins ta lações do P O D E R J U D I C I Á R I O D O E S T A D O D A B A H I A . 
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Parágrafo Primeiro: O CONTRATANTE descontará da fatura mensal da CONTRATADA 
valores d e ^ r r e n ^ ^ e ocorrências verificadas na prestação do serviço (conformo previsto no tópico 
! 5 e 16. do Ane^M dõ ediíai)_, multas, e quaisquer prejuízos causados pela execução deste contrato, 
desde que por culpa da CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo; Nos preços referidos no caput desta cláusula estão inclusos todos os custos 
inerentes ü prestação dos serviços contratados, sem exceção, conforme previsto no Anexo L do 
edital, inclusive salários, encargos sociais, previdcnetãríos, trabalhistas e rescisórios dos 
empregados da CONTRATADA, iodos os custos diretos o indiretos. mais os impostos c taxas de 
qualquer natur£;tô-$üi£mcidam ou venham a incidir .sobre o cumprimento deste contrato. 

P a r á g r a f o T e r c e i r o : Caberá à C O N T R A T A D A , proceder, sem ônus para o C O N T R A T A N T E , 

eventuais adequações, de forma a propiciar a perfeita execução dos serviços contratados. 

C L Á U S U L A SEXTA - DA CONDIÇÃO DE PACAMKNTO 

Parágrafo Primeiro: O pagamento devido à empresa CONTRATADA será efetuado no prazo dc 
ate OS (oito) dias .úteis, através de Ordem Bancária de Credito, mediante deposito em conta 
coricntc ou outro rfteio previsto na legislação vigente, contados a partir da apresentação du Nota 
riscai/Fatura, proporcionalmente ao número de serviços efetuados, c após a declaração pelo 
C O N T R A T A N T E dò atestadas faturas. 

Parágrafo Segundo: lim havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, serii considerada 
«lata da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso 
dc mora. será calculada considerando a dam do vencimento da Nota Tiscal/Patura c do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do IN PC do 1BOE, pro r/im íemporíx. 

Parágrafo Quarto: A nota fiscal deverá ser emitida em nome do Tribunal dc Justiça do listado da 
Bahia CNPJ - 13.100.722/0001 -60. Mereço. 5* Av, do CAB, 560, edifício Anexo ao Tribunal dc 
Justiça, CBP- 41.745^071 • Salvartor-Uahia. 

C L Á U S U L A SÉTIMA ~ DA R.EPACTUAÇÂO íi DA PRORROGAÇÃO .CONTRATUAL 

Parágrafo Primeiro: Havendo prorrogação contratual, a repacíuação sen» permitida, desde que 
observado o interregno mínimo dc um ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta, 
ou da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repacluaçâo. A 
repaetuaçao poderá ser feita com base em Planilha de Custos e formação de Preços, comparada 
coto pesquisa dò-rriertaido cios valores praticados. 

Pnríigrafo Segundo: Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou 
nmníliyadns no primeiro ano-da <-<>ntr;iláç:lA cerão eliminado? rmno condição prtru a rociovaçiúj. 

Parágrafo Terceiro: No momento da prorrogação contratual, o C O N T R A T A N T E irá assegurar-se 
de que os preços eontratado.s continuam compatíveis com aqueles praticados nu mercado, de forma 
a garantir a continuidade dn contratação mais vantajosa, em relação à realização de uma nov.-i 
licitrtção. 
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Parágrafo Quarto : A parecia que diz respeito ã pmporçan de insumos envolvidos na Prestação de 
Serviços, nos tcnnos do me. XXV do art. 8*<Èa Lei Usiudual n* 9.433/05 será atualizada mediante a 
aplicação do ÍN PC/IBGE, quando for o caso. Sobre a parcela do preço dos Recursos Humanos 
poderá ser admitida a repactuaçào no interregno mínimo dc I (uni) ano, que-será contado a partir d» 
data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório ou tia data do 
orçamento a que a proposta se referir, admitindo-su. como termo inicial, a data do acordo, 
convonyão ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente â época da apresentação da 
proposta, quando n maior parcela do custo da contratação for decorrente de m3o de obra e obtiver 
vinculado às dnias-base destes instrumentos e que seja comprovada a atividade preponderante do 
Contratado; 

Parágrafo Quinto: Quando a contratação envolver mais dc unia eaiegona profissional, com datas-
basc diferenciadas, a data miciul para a contagem da anualidado será A daía-basc da categoria 
profissional que represente a maior parcela tio custo de rnão de obra da contratação pretendida; 

Parágrafo Sexto: Nas repactuações subsequentes à primeira, a anuatidade será cornada a partir da 
data da última repaciuaçiio ocorrida. 

Parágrafo Sétimo: As repactuações serão precedida;; dc solicitação das partes, acompanhados dc 
demonstração analítica da alteração dos custos, para mais ou para menos, por meio de apresentação 
da planilha de custos e formação de preços c do novo «cordu ou convenção coletivo que fundamenta 
a repaetuaçíio, vedada inclusão, por ocasião da repactuaçào, de benefícios nüo previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tomarem obrigatórios por força dc instrumento legal ou norma 
coletivo. 

Parágrafo Oitavo: Quando da solicitação da rcp&etuaçuo. esln somente seríi concedido mediante 
negociação entre as partes, considerando-se: 
a)os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração; 
b)as particularidades do contrato cm vigência; 
e>as novas normas coleiivas das categorias profissionais abrangidas; 
d)a nova planilha com a variação dos custos apresentada: 
c>indic:ulores setoriais, tabelas de fabricantes, valores olictins de referência, tarifas públicas ou 
outros equivalentes; e 
Oa disponibilidade orçamentária do TJBA. 

Parágrafo Nono: Admitida a repactuaçào. será lavrado termo aditivo ao contrato. 

Parágrafo Décimo: O prazo referido anterionuente ficará suspenso enquanio a CONTRATADA 
nâo cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a 
comprovação da variaçfio dos cultos, 

Parágrafo Occimo-Prtmciro: O CONTRATANTE poderá rcnii/ur diligências para conferir a 
variação de custos alegada pela CONTRATADA. 

Pnráfcrafo Díeimo-Kcgundo: Os novos valores contratuais decorrentes das rcpaetuuçôes terão suas 
vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

M partir da assinQtura tio termo aditivo; 
hj cm data futura, desde que acordada entre as pnries, sem prejui/o da conlagem de periodicidade 
para concessão das próximas repneiuações Alturas; ou 
c) cm data anterior à repaetuaçáo, exclusivamente quando a repaciuaçiio envolver revisão do custo 
íic mão de obra e estiver vinculada n instrumento lcgiil. acordo, convenção ou sentença normativa 
que contemplo data de viycncn» retroativa, podendo esta ser considerada paro efeito de 
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compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em rcpaeUtaçõcs 
fuiuras; 

Parágrafo Décinio-Terceiro: No caso previsto anteriormente, o pagamento retroativo deverá ser 
concedido exclusivamente pura os itens que motivaram a leirontividadc, e apenas em relação à 
diferença porventura existente; 

Parúgrnfo Dêeímo-Quarto: O CONTRATANTE poderá prever o pagamento retroativo do 
periodo que a proposta de repactuação permaneceu sob sun nnídise; por meio de Termo de 
Recónhecimünto :de Divida; 

Parágrafo Dccimo-Quinto: Na hipótese anterior, o periodo que a proposta permaneceu sob a 
análise do CONTRATANTE séríi contado como tempo decorrido para fms de contagem da 
anualidade da próxi ma repuclu ação. 

Parágrafo Dccítno-Sexto: O CONTRATANTE assegurai--se-á dc que os preços contratados .são 
compatíveis c<mr aqueles praticados no mercado, dc forma a garantir a continuidade da contratação 
mais vantajosa à Administração, não se obrigando, pois, a repaetuar contratos que entenda 
contrários aos interesses púbiieos. 

C L Á U S U L A OITAVA - DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
F INANCEIRO 

Parágrafo Primeiro1. Q valor contratado poderá ser rcvtsio antes do prazo previsto para reajuste 
com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, na forma da alínea "d", 
inciso M, art. 1434a Lei n°, 9.433/05, mediante solicitação formal da CONTRATADA, obedecida a 
seguinte condição: 

Parágrafo Segundo: As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de planilha analítica e 
documento cjoe comprove, a supurveniência de latos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
conseqüências incalculáveis, retordadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda. Caso 
de forca maior, caso tortuíto ou fato «Io príncipe, configurando área econômica extraordinária ou 
cxtracoiitralüai^ticmonsirando o seu impacto nos custos do contrato. 

CLÁUSULA NONA - I>A FISCALIZAÇÃO 

Competirá ao CONTRATANTE, alravês da SETIM Secretaria de Tecnologia da Informação c 
Modernização procedei ao acompanhamento da execução dn contraio, na forma do art. 154 da Lei 
Estadual n° 'í.4*0/05. bem assim receber o objeto segundo o disposto no art. 161 da Lei Estadual 
9.433/05, eompçtin^oao servidor ou comissão designados, primordialmente: 
a)anotar, em fegistrq-proprid, us ocorrências telativas ã execução do contrato, detcnninnndo 
providências necessárias à correção das talhas ou defeitos observados; 
b transmitir à CONTRATADA instruções e comunicar alterações de prazos e eronogramas de 
execução, quando for o eaSo; 
c ) d a r i m e d i a t a c i ênc i a a seus super io res c ao Núc l c o dc L ic i tação. dos inc identes e ocor rênc ias da 
e x e c u ç ã o q u e pos;tnm « c a n e l a r a impos i ção de sanções ou a rescisão contratual ; 

d)udotar. junto n terceiros. ns providências necessárias pura a regularidade dti execução do 
cont rato; 
e í p r o m o v e r . c o m a presença da C O N T R A T A D A . a ver i f i cação da e x e c u ç ã o jã real izada, e m i t i n d o 
a c o m p e t e n t e hab i l i t a ção para o r eceb imento de pagamentos; 
O e s c l a r c c c r p r o n t a m e n t e as dúv idas da C O N T R A T A D A , so l ic i tando ao setor c o m p e t e n t e (Ia 
A d m i n i s t r a ç ã o , s e necessár io , parecer de especial istas; 
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g)ordenar n imediata atirada, dc suas dependências, de empregados da CONTRATADA, cuja 
permanência seja inconveniente o» que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscaiizmkwa, 
correndo, por exclusiva coma da CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas * 
c prcvideuciána$k bem como qualquer outro que tal fato unponha; 
ii)Sf>licitnrda CONTRATADA, n qualquer tempo, a apresentação dc documentos relacionados 
com a execução do contrato. 

Parágrafo único: A ação ou «missão, total ou parcial, dn fiseulivuiçao do CONTRATANTE, nau 
eximirá a CONTRATADA dc total responsnhilidndc na execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data dc sua assinatura, e e f i c á c i a c 

validade a partir da publicaçao resumida no Diário da J ustiçn EIctrônieo. admitida a sua 
prorrogação, nos termos do artigo 140 da LEI listndual n° 9.-133/05, de acordo com a conveniência 
das partes, fundado no micresse público c autorizado pela autoridade competente. 

Parágrafo Primeiro: O inicio da prestação dos serviços se dará cm em até 30 (triritn) dias 
corridos contados da data da realização da reunião de alinhamento, conforme definido no 
t6pie» 10, do Anexo I do edital» preferencialmente no primeiro dia do mês mais próximo. Caso não 
seja possível será calculado, para efeitos de pagamentos, o valor proporcional a trinta dias no 
primeiro mes de prestação dos serviços, poderá ser autorizado o início tia prestação dos serviços cm 
prazo menor se a CONTRATADA declarar estar inteiramente apta á assunção plena dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA -PRIMEIRA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nos mesmas condições 
contratuais, acréscimos ou supressões que se fixerem no nhjeto até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inteiaí atualizado do contraio, na forma do §1" do art. 143 da Lei Estadual n° 9.433/2005. 
sendo que nenhum acréscimo ou supressão poderá ser rualixudo sem a devida motivação ou exceder 
o limite estabelecido no subiicm anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
us contratantes. 

Parágrafo Segundo: De acordo com o constante na proposta da CONTRATADA, nos preços 
referidos no caput desta cláusula estão inclusos todos os custos, impostos e taxns de qualquer 
natureza que. direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre o fiel cumprimento deste 
conirato. 

Parágrafo Terceiro: Caberá à CONTRATADA» proceder, sem Ônus para o CONTRATANTE, 
eventuais adequações, de forma a propiciar a perfeita execução dos serviços contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA -SECUNDA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

l-.m garantia de plena, fiel e segura execução de tudo o que se há obrigado, a CONTRATADA 
prestará garantia de (cinco porcento) sobre o preço global do ohjeio a ser contratado. 

Parágrafo Primeiro; A garantia será prestada em cauçáo cm dinheiro ou títulos da dívidu pública, 
sc.uuio garantia ou fiança bancária, pelo pra/o equivalente ao deste contrato acrescido de mais três 
inestb. 
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Parágrafo Segundo; O' calculo da atualização monetária' do valor eaucionado em dinheiro será 
feito aplicando-se o índice mais vantajoso pura a Administração entre a data de retenção da caução e 
da devolução do seu valor. 

Parágrafo Terceiro*; rÁ libj^ação da garantia ou sua restituição sc dará apoS a emissão do Termo dc 
Encerramento Contratual, com a comprovação de quitação dc todas as. obrigações trabalhistas e 
previdenciárias dos recursos humanos envolvidos na Prestação de Serviços; inclusive garantidas 
eventuais, demandas judiciais decorrentes da presente contratação, nos termos do Instrumento 
Contratual e quando em dinheiro, atualizada monètariaméntc, deduzidos eventuais valores devidos 
ao CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto: A garantia será obrigatoriamente revista c complementada quando houver 
redução da sua representativiüade percentual por variação econômica do contrato ou descontos dc 
valores devidos ao CONTRATANTE. 

Parágrafo Quinto: No caso. dc alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser rcadequada ou renovada nas mesmas condições. 

Parágrafo Sexto: Sc o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela 
CONTRATANTE . para. compensação dc prejuízo causado no decorrer da execução contratual por 
conduta da GONTRATADÁ, está deverá proceder h respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contadosda data em que tiver sido notificada.. 

CLÁUSULA DÉCLTMA - TKRCEIRA : DAS PENALIDADES 

A CONTRATADA cumprirá, rigorosamente, as Condições estabelecidas neste contrato, na proposta 
vencedora, no editáí e seus anexos, sobretudo no Termo de Referência, para execução do serviço, 
objeto deste contrato, inclusive obrigaçcSfcs adicionais estabelecidas neste instrumento, sob pena dc, 
descumprindo ás obrigações;contratuais ou cometendo os ilícitos previstos nos artigos 184 c i 85 da 
Lei Hstadua! n° 9.433/05, sujeitar-se às penalidades cabíveis. 

Parágrafo Primeiro: Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 
da Lei Estadual 9.433/05 e art. T da Lei Federal i>° 10.520/02, sujeitando-se os infratores às 
conúnaçòes legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a previa c 
ampla defesa em processo administrativo. 

Parágrafo Segando; Constitui ilícito administrativo a conduta praticada pela CONTRATADA 
que, nos termos dos arts. 1J14, V. o 185. II, da Lei Estadual <>.433/05 e/c o art T da Lei Federal 
10.520/02, apresentar declaração ou qualquer outro documento fatso exigido para o certame, 
sujeitando-se o infrator, com fundamento nos arts. 195 c/c 186 TII, parágrafo único, da Lei n" 
0.433/05. à declaração dc inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
cumulada com a multa ora estabelecida, dc 10% (dez) do valor ofertado ou contratado, sem prejuízo 
das demais com inações legais. 

Parágrafo Terceiro: À CONTRATADA que incorrer nas faltas administrativas previstas na 
Legislação serão aplicados, sem prejuízo do disposto m> art. 186. parágrafo único da Lei Estadual n" 
0.433/05. as penalidades a seguir: 
!. Multa, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, da seguinte forma: 
a) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, cm caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em finnar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar ó reforço da,caução, dentro dc 10 (dez) dias contados da data dc sua convocação: 
b) 10% {dez por Cento) sobre ó valor mensal do contrato, em caso dc dcscumprimcnto parcial das 

\ " ViŜO V 
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obrigações contratuais, scjain elas üe execução ou outras definidas neste contrato e seus anexos 
referidos, excetuando-se as hipóteses de mora previstas nas alíneas V c c'd" desta cláusula; 
e) 0,3% {três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 
d) 0,7% (sete décimos por cenlo) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, 
por cada dia subsequente ao trigésimo. 
U. Suspensão temporária do direito dc cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não excedente a 05 (cinco) anos, aos que incorrérehi nos ilícitos 
prcvislos nos incisos VI e Vil do art. 184 e I, IV, VI c Vil do art. 185 da Lei íistadual n" 9.433/05. 
III. Declaração de Jnidoncidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos í a 
V do art. 184 e II, III e V do art. 185 da Lei Kstadual n° 9.433/05. 
IV. Descrcdcnciamcnto do sistema dc registro cadastral. 

Parágrafo Quarto: As multas a que se refere este artigo não impedem que a Administração 
rescinda unilateralmenic o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

Parágrafo Quinto: As multas previstas neste item não tem caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 
infrações cometidas. 

Parágrafo Sexta: O atraso no pagamento das parcelas trabalhistas, providenciaria-* è tributárias é 
considerado falta gravíssima, podendo ensejar a rescisão contratual, se repetida mais dc uma vez a 
cada anuaiidadc contratual, se houver prorrogações. 

Parágrafo Sétima: Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas cm conta a natureza e 
a gravidade das possíveis faltas, os pfejur/os dela advindos para a Administração Pública c a 
reincidência na prática tio ato. 

CLÁUSULA DÉCIMA- QUARTA: DARESCÍSÀO: 

A incxccuçào total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e 
as previstas cm lei ou regulamento. 

Parágrafo Primeiro: O CONTRATANTE ao lontjo da vigência do contrato poderá rescindi-lo 
conforme disposto no art. 168, da Lei nu 9.433/00, motivadamente, desde que seja a 
CONTRATADA notificada, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias corridos, assegurados 
o contraditório e n ampla defesa. 

Parágrafo Segundo: Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167, da 
l.ci n° 9.433/09, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejui/os 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a; 
a) devolução da garantia; 
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

o) pagamento do custo da dcsmobiti/açSo. 

P a r á g r a f o Terceiro: No caso de rescisão detenninada por ato unilateral da CONTRATADA ficam 
asseguradas à CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções cabíveis: £ 
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas â CONTRATANTE; 
l>) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ã 
CONTRATANTE. 
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P a r á g r a f o Q u a r t o : O. contraio poderá ser rescindido por acordo entre as partes, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE, consoante o disposto rio inciso U do art, I M da Lei n" 
9.433/05: 

C L Á U S U L A DÉCIÍV1A - QUINTA: 1>A REGÊNCIA LECÍAL 

Submete-se; o presente contrato ãs disposições contidas nas Leis Estaduais n"s 9.433/05, Lei 
Complementar n°í; 123/Ó^ c suns- alterações posteriores, Leis Federais h"s 8.666/93, 8.212/91 c 
10.520/0$, Decretos Judiciários d<i Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ifs 12/03.44/03 e 13/06; 
e demais legislações aplicáveis. 

CLÁUSULA-DÉCIMA- SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Ã despesa decorrente do presente instrumento corresponde ao valor global de RS 3,794.800,00 (três 
milhões sctcccriíos c noventa c quatro mil e oitocentos reais } será atendida no presente 
exercício,; através da U.Q 02.04.410. UG 2Ü9-.SirriM, Atividade/Projeto 4559, Elemento dc 
Despesa 3.3.90-39 Sub- ÉíemcDlo 39.46-2, Fonte 20. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DO FORO 

As partes elegem o foro,da Çptivãrca de Salvador, Éstado da Bahia p:ira dirimir quaisquer dúvidas 
ou questões resultantes do cumprimento do presente, contrato, com expressa renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que sejà.. 

E, por estarem justas c Contratadas, ás partes firmam, o presente instrumento, cm 3 (três) vias, de 
igual teor e lormà, para um efeito, juntamente com as testemunhas, abaixo, identificadas. 

Salvador,." -dc • .... de 2011 

CONTRATANTK: 
í 

r - ,-1 V 
fcc*. 

TRIBUNAL DF, JUSTIÇA DO ESTADO DABAI1IA 
DESEMBARCADORA TELMA HRITTO, 

ELI ZABET££ MARIA ORCE LORENZO 
SECRETÁRIA DE TIC E MODERNIZAÇÃO 

CONTRATADA: ASOLUTKS TECNOLOGIA LTDA. 

T E S T E M U N H A S : . 
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TERMO DL CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÁO 

O Eí>TADO DA BAHIA, pessoa jurídica dc direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n" 
13.937.032/0001-60, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, órgão do 
Poder Judiciário, inscrito no CNPJ/MF sob n" 13100722/0001-60, com sede c foro nesta 
cidade do Salvador, Estado da Bahia, na Quinta Avenida, n° 560, Centro Administrativo da 
Bahia - CAB , representado por sua Presidente, DESEMBARGADOR A. T E L M A 
BR ITTO c, do outro lado, A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ N" 
12.023.465/0001-47, estabelecida na Rua Torquato Bahia, Edf. Raimundo Magalhães, 04, 
sala 301, Comércio, Salvador-Bahía, doravante denominada simplesmente 
C O N T R A T A D A , representada por CHRISTIAN VILLELA DUNCE, inscrito no CPF 
sob o nw 513.112.675-49, c Sr. ANDRÉ AtUIS lO OLIVEIRA DA MOTA inscrito no CPF 
sob o ny 414.752.165-72, resolvem tendo em vista o constante nos autos dc n" 
61736/2011 com arrimo nas normas pertinentes da Lcí Estadual n" 9.433/05 c, no que couber, na 
Lei Federal nn 8.666/93 c demais dispositivos legais aplicáveis, sempre que em conjunto referidas 
como PARTES para efeitos deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, 
doravante denominado simplesmente TERMO, e, 

CONSIDERANDO que, em razão do atendimento à exigência do Contrato N" 69/U-S. celebrado 
pelas PARTES, doravante denominado CONTRATO, cujo objeto 6 à prestação dc serviços 
especializados e continuados dc desenvolvimento c manutenção de sistemas e serviços de 
planejamento, implantação e auditorias dc processos gerenciais e melhoria da qualidade, c 
controle de segurança da informação, adotando as melhores práticas expressas no modelo 
CMM1 (Capability Maturity Model Integration), de qualquer nível, ou seu equivalente 
MPS.BR (Melhoria dc Processos do Software Brasileiro), lote 01, mediante condições 
estabelecidas pelo CONTRATANTE; 

CONSIDERANDO que o presente TERMO vem para regular o uso dos dadosjxsgras de negócio, 
documentos, informações, sejam elas escritas ou verbais ou de qualquer outro modo apresentada, 
tangível ou inttingivcL entre outras, doravante denominadas simplesmente dc INFORMAÇÕES, 
que a A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA tiver acesso cm virtude da execução contratual; 

CONSIDERANDO a necessidade dc manter sigilo e confidencialidade, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do 
C O N T R A T A N T E de que a A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA tomar conhecimento em razão 
da execução do CONTRATO, respeitando todos os critérios estabelecidos aplicáveis às 
INFORMAÇÕES; 

O CONTRATANTE estabelece o presente TERMO mediante as cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O objeio deste TERMO é prover a necessária e adequada proteção as INFORMAÇÕES do 
CONTRATANTE, principalmente aquelas classificadas como CONFIDENCIAIS, em razão da 
execução do CONTRATO celebrado entre as PARTES. 

r.itn 
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C L Á U S U L A SECUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
a) As estipnlaçoes c obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a todas c 
quaisquer INFORMAÇÕES reveladas peto CONTRATANTE; 

b) A SOLÜTIS TECNOLOGIA LTDA.. s c" obriga a m anier o m ais a bsõluto s igiío e 
confidencialidade com relãçaò a iodas e quaisquer INFORMAÇÕES que venham a ser fornecidas 
pelo CONTRATANTE , ú partir da data de assinatura deste TÉRMÕ, devendo ser tratadas como 
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, salvo uquclas prévia c formalmente classificadas com 
tratamento diferenciado pelo CONTRATANTE; 

cj A SOLÜTIS TECNOLOGIA LTDA se obriga a nao revelar,, reproduzir, utilizar ou dar 
conhecimento, em hipótese alguma, a, terceiros, bem como a não permitir quo. nenhum dc seus 
diretores, empregados e/Ou prepostos faça uso das INFORMAÇÕES <Íq (.'ONTRATAJVTE: 

ú) O CONTRATANTE , com base nos princípios instituídos na Segurança da Informação, zelará 
para que as 1NFORMAÇÕES que reeeber e tiver conhecimento sejam tratadas conforme a natureza 
de classificação informada pela A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE 

As obrigações cortantes deste TERMO nao serão aplicadas às INFORMAÇÕES que: 
a) Sejain comprovadamente de domínio público no momento dá revelação ou apôs a revelação, 
exceto se isso ocorrer em decorrência de ato OÜ omissão.das PARTES; 
b) Tenham sidò.comprovada.s e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente 

c) Sejam reveládas em razão dc requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, 
somente; ate a extensão, dc tais ordens, desde que as PARTES cumpram qualquer medida de 
proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência dc tal ordem, previamente e por 
escrito, dando a esta. na medida do possível, tempo hábil parà pleitear medidas de proteção que 
julgar cabíveis. 

C L Á U S U L A QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 

a) A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA se compromete a utilizar as INFORMAÇÕES reveladas 
exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO; 
h) A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA. se compromete a não efetuar qualquer cópia das 
INFORMAÇÕES sem o consentimento prévio c expresso do CONTRATANTE; 
b l ) O consentimento mencionado na alínea "b", entretanto, será dispensado para cópias; 
reproduções óu^duplicações'para uso interno das PARTES; 
c) A SOLU TIS TECNOLOGIA LTDA. se compromete a cientificar seus diretores, empregados 
c/ou prepostos da existência deste TERMO e da natureza confidencial das fNFORMAÇÕF.S do 
CONTRATANTE; 
d) A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA. deve tomar todas as medidas necessárias à proteção das 
INFORMAÇÕES dó CONTRATANTE, bem como evitar c prevenir a revelação a terceiros, exceto 
se devidamente autorizado por escrito pelo CONTRATANTE; 
e) Cada PARTE permanecerá como única proprietária dc todas c quaisquer INFORMAÇÕES 
eventualmente rçveladns à outra parte em função da execução do CONTRATO; 
t) O presente TERMO não implica a concessão, pela parte reveladora à parte receptora, de nenhuma 
licença ou qualquer outro direito, explicito ou implícito, em reíaçüo a qualquer direito de patente, 
direito de edição ou qualquer outro direito relativo à propriedade intelectual; 
g) Os produtos gerados na execução do CONTRATO, bem como as INFORMAÇÕF.S repassadas 
à A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA. são única c exclusiva propriedade intelectual do 

TERMO; 

ii, o (>•> 
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h) A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA. firmará acordos põr cscrito com seus empregados e 
consultores ligados direta ou indiretamente ao CONTRATO, cujos lermos sejam suficientes a 
garantir o cumprimento de todas as disposições do presente instrumento; 
i) A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA obriga-se a não tomar qualquer medida com vistas a obter, 
para st ou paru terceiros, os direitos dc propriedade intelectual relativos aos produtos gerados e às 
INFORMAÇÕES que venham a ser reveladas durante a execução do CONTRATO.. 

C L Á U S U L A QUINTA - DO RETORNO DE INFORMAÇÕES 

Todas as INFORMAÇÕES reveladas pelas PARTES permanecem corno propriedade exclusiva da 
pane reveladora, devendo a esta retomar imediatamente assim que por ela requerido, bem como 
todas e quaisquer cópias eventualmente existentes. 

C L Á U S U L A SEXTA - DA VIGÊNCIA 

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, pennanccendo cm vigor desde a data de 
sua assinatura ate 5 (cinco) anos após o término do Contraio. 

C L Á U S U L A SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

A quebra do sigilo c/ou da confidencialidade, devidamente eomprovada,possibilitarà a'imediata 
aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais c legislações em vigor que 
tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO firmado entre as PARTES. 
Neste caso, A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA estará sujeita, por ação ou omissão, ao 
pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo CONTRATANTE, inclusive 
as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão'apuradas cm 
regular processo administrativo ou judicia!. 

C L Á U S U L A OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
a) Este TERMO constitui vinculo indissociável ao CONTRATO, que é parte independente e 
regulatória deste instrumenio; 
b) O presente TERMO construi acordo entre as PARTES, relativamente ao tratamento dc 
INFORMAÇÕES, principalmente as CONFIDENCIAIS, aplicando-se a todos e quaisquer acordos 
futuros, declarações, entendimentos c negociações escritas ou verbais, empreendidas pelas PARTES 
cm ações Icitas direta ou indiretamente; 
e ) Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste T15RMO ou quanto à.execução 
das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas, solucionarão as 
PARTES tais divergências, de acordo com os princípios da legalidade, da eqüidade, da 
ruzoabilidade, da economicidade, da boa fé, c, as preencherão com estipulaçõcs que deverão 
corresponder c resguardar as INFORMAÇÕES do CONTRATANTE; 
d } 0 disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida, salvo expressa 
determinação cm contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos legais 
conexos relativos à confidencialidade dc INFORMAÇÕES; 
e) A omissão ou tolerância das PARTES, em exigir o estrito cumprimento das condições 
cs - tabc l ce idas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o s direitos, 
que pwdcrSo ser exercidos a qualquer tempo. 
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O C O N T R A T A N T E clcgc,« foro dc Salvador-BA, para dirimir quaisquer dúvidas originadas dó 
presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por máis privilcgiado que seja. 

K, por assim estarem justas c estabelecidas as condições, é assinado o presente TERMO D£ 
CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, pela A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA. 
sendo cm 2 (duas) vias dc igual teor c um só eleito. 

Salvador, de dc 2011 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
DESEMBARGADOR A. TELMA BRHTO, 

KLIZABKTH MARIA ORCE EORENZO 
SECRETÁRIA DE TIC K MODERNIZAÇÃO 

CONTRATADA: A SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA. 
t c e , G £ A R Q 

TESTEMUNHAS : 
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SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EMODERNIZAÇÃO 
GABINETE 

INSTRUMENTO DE CONTRATO n*69/n-S 
Partes O ESTADO DA 1ÍAI HA. por i»tei médio do TRIBUNAL DG JUSTIÇA 0 0 E5ÍADO OA BAHIA e SOLUTIS TECNOLOGIA 
LTDA , CWPJ n® 12 023 4G5/0001 -47 cs;aheleç»da na Rua Torquato Bahia. Edf. Raimundo Magalhães. Q4. sala 301. Comèrc»o. 
Saivador/BA Objeto: Prestação de serviços especializados e continuados de desenvolvimento o manutenção do sistemas e 
serviços de planejamento. implantação e auditorias rie processos gerenciais e melhoria da qualidade, e çonirole de segurança 
da informação, adotando as mélnores práticas expressos no odeio CMMI de qualquer nivei. ou sou equivalente MPS.8R. lote 
Oi. consoante no PA 61736/2011. Prazo: 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. Valor global estimado 
R$3.79-4 800.00 e seta atendida no presente excretao. através da Unidade Orçamentária 410-FAJ. Unidade Geslora 289-
SE TIM. Atividade/Projeto 4S!59. Elemento dc Despesa 3.3 90.39, SuUelcmento 39.45-2 e f onte 20. Data 27 01 2012, 

NA CP - NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS 

NACP - NÚCLEO AUXILIAR OE CONCILIAÇÃO OF. PRECATORiOS 

DESPACHOS/DECiSÔES EXARADOS r-ÊLADESEMBARGADORATELMA BRUTO. PRESIDENTE OO TRrBUNAL OE JUS-
TtÇA LIA BAHIA. EM 26 DE JANEIRO DE 2012 

PRECATÓRIO 001800-31 2010 805.0000-0 
CREDOR: SELMA CRIST1ANY NOVAlS REGO 
ADVOGADO. OAVID SOUZA OUINTElRO OAB BA 11 628 
DEVEDOR . MUNICÍPIO DE I60TIRAMA 
PROCURADOR MtNERVfNO DE SOU/A SANTOS 
DESPACHO * Considerando-se as informações prestadas pelo Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatònos do tribunal de 
Justiça do estado da Bahia (NACP-TJBA) acorca do pedido de seqüestro apresentado nos autos dn precatório OOlfiôü-
.11 2010 805.0000 0. determino que seja expedido oficio endereçado ao Devedor pa/a que. no prg/o de 30 (tnnia) dias regula-
rize os pagamentos CHI preste as informações correspondentes"pa/a, EM seguida, com ou sem manifestação do devedor, serem 
os autos encaminhados ao Ministério PúMco. polo prazo de 10 (dez) días para apreciação da malária, apos o que. com eu scrn 
manifestação do Ministério Pèhliro. os autos dewerào «tomar a Presidência do Tribuna! de Justrça do Estado da Bahia através 
do NACPO JOA para tíecisfto.' 

DhSPACHO EXARADO PELA DESEMOARG ADORA MARIA JOSE SAI ES PEREIRA t* Vi CE • PRF S1DF N Tf DO TRIBUNAL 
DC JUSTIÇA DA QAMtA. EM 27 OE JANOftO PE 2012. EM RAÍÃO DE IMPEDIMENTO DA PRESIDEM TE 

PRECATORIO, 003589-73 2009.805 OOOD-O 
CREOOR ESPOLIO DE ÒJALMA PIMTO DA SILVA 
ADVOGADO EPIPÂNJO SOARES 0 0 ÔOMflM PILHO OAB OAZ-íS 3tC 
DCVtiDOR . MUNtCIPlO DE TAPEROÀ 
PROCURADOR; EDUARDO HENRIQUE O ANDRADE OAB 8A25 318 
DESPACHO " Considerando a Audiência de Tentativa de Conciliação realizada no procedimento NACP n® 001/2012. homologo 
o Temio de Conciliação c Compromisso em que o Devedor autoraou os descontos o percentual do fundo de Participação dos 
Municípios para paoa in® , 1Jo410 Precatório em referência, Expeça-so o correspondente mandado dc bloquei Poblíque-ac" 

TRIBUNAL PLENO 

PODÉK JUDICIÁRIO 
IRIOUNAL DÊ JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHtA 
Silvia Carneiro Santos Zanf 
PUBLICAÇÃO DE DESPACHOS £ DECISÕES MONOCRAUCAS 
0302166-34,2011 8 05 0000 Mandado dc Segurança 
impetrante . Caroline Martins da suvo Soba 
Advogado Larissa Luna Santos Trindade (OAB: 290S3/8A) 
Advopado Raissa Pacheco da Rocha Rihwo {OAB 28006/8 A> 
Impetrado ' Governador £fo Clladutfíi Ballia 
Rcuervo-mc para apreciar o pedido liminar apus o notificação da(s) autoridade coatora. Noiiltquc-se a autoridade coatota 
aoiicuanco-lhe a ap»esentaçao das informaçSes que entenderpertinentes, no prazo de 10 (do^Jdiar.. bem como dC-sc ciènoa do 
r«>iio ao orgíio de repiesentoçâo judicial da pessoa jtifidica w:crossada. envíando-ihe cópia da inicial para que. querendo. 
miirei.se no feito Decorndo o prazo, com ou som as manifestações, voltem conclusos os autos para apreciação do ped/do de 
r.minor Publique-se Cumpra-se, 

S*tv»doi . '</? dP janeiro ite Ü0I2 

VERSO D ' r 

SIIVÍ.I Ca«ne»ro Santos ^ant 
r>t:t;ito« 
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LOTE 1 - ITEM 1 - Desenvolvedor 
•Fis. rr: 

DadpsComplementarespara Cómpoèiçlo dos Custos Réfèrentès à mão-de-obra 
Salário Mtntmo Oficial yiiênto;ft$ '•" RS 64338 
Categoria Prónssíonàl^yincütnda à'e*ccuvâp contratual) ." . .. PROGRAMADOR (CBO .317110} 
D2táBaseda C a t e g ò t t â ' ^ ^ . 01/0S/2011 (próxima 01/0S/2012) 

' Remuneração % Valor (R$) 
Salarió dò mês (40 horas) (trata-so da media, tendo íuncionánoycom valores 
matoies e furtci&ftirfpsxoí)$iyaldrcs mçVwwfcs) i.soò.oo 
Número de Horas Noturnas (nò;rrnoÍi) Sedúiidas Taràbalhadàs por Mès 
Número dé Hdtaj Extras^piuró4i {adic»)n3l de 50%) 
Números de, empregados tom nwesmá remuneração 10 
Outros (esoecificar) 

1 - Total da Remuneração 1.500,00 

\ Grupo "A" - Encargos Sociais 
v ' ^scrição Percentual Valor 

rGTS- independente décondíçãotributária 8,00% 120i00 
Contribuição Patronal, INSS 

So Optante pelp.Simples Naçiònal.e «sento 0 • 

Se optar,te polo Simples National não isento e lucro Rèal ou Presumido 20,00% . 300.00 
SESI/SESC 

Se optante pelo Simples. Náoional e isento 0 
Seoptante pêlo Simples Nadonalnão isento'.o utero flcal ou Ptesumido .1,50% 22,50 

SENAI/SENAC 
Se optante pelo Simples^Nactonal e isento 0 
Se esptante peto Simples Nacional niio isc^nó e lucro fleai ou ^resumido com 
MAIS de SOO empregados 0 
Se opún ie pelo.Simples Nacional não ;$cnto.e lucro Real ou Presumido com 
MENOS de SOO emprep.ados 1,00% 1S.00 

\JCRA 
Se optante pelo Simples NaÒonal e. isento 0 
-e optante pelo Simples Nacional n5o isento e lucro Real ou Presumido 0,20% 3,00 

{J^BRAÇ (Considerada CtDE peto STF Contribuição de INTERVENÇÃO E NÂO 
4CARGO SOCIAL nSo ha isonçSo para optantes pelo Simples nacional) 0.60% 9.00 
•lério Educação 

Se optante pelo Simples Nacional ò isento 0 
Se optante pelo Simples Nacional n3o isento o lucro Real ou Presumido 2,50% 37, SO 

T/tNSS Seguro Acidente de Trabalho (variável pelo tipo de atividade \%t 2% ou 3%| 
Se optante pelo SiroploslOacional é isento 

So optnnte pefo SimptQsNflclonai nSoisonto lucro Real ou Presumido Risco Médio 
So optante pelo Simples Nacional nflo isento * Lucro Reat ou Presumido Rfscò Grave 

» • Total Grupo "A" • Encargos Sociais 
1 Grupo "fl" - Provislonamentos relativos i frcqu<fine)a 

o a s , Nõo há Interferência pelo opçfio tributária da empresa 
;MÇBO 
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/ \ 
Se'oí>tai.nte.pelo.S>mp\és_Haçiofot;nílòísentõi;tüíròReafõu Wêsümído' •11.50 

SAT/tNSÍSSegurd;^ Trabalho (variável pelo tipo de ativldadel^ 2%ou 3%) \ 
Sé òpiant<£2 Nacionai e isento . . v . . . ?VS. 
Se optante peloSimples Nacionofnãb^ 
5c optante pelo Simples >)açionil não isònto. c tuc/O 'Real ou Presumido Risco Médio 
Seoptante pcíoSirnpleSNscfo^ e lucroReaí ou Prcsumido Risco Grave .V ' 

V i- Tocai GFtUPp^p'1 -.encargos sociais do 6rupo,"A" sobre o 6RUPO ?BN 164,64 
VI - Total çfe Ia V 2:78i,09 

Grupo "6" -Insurnosde Mão-de-Obra 
u d j , i)iay tia •)»vi.tcivii^ia u^v"v wiuuidittf k ciivdigyu.juudi» 

Valor informado será b custo real doínsumo (descontado o que eventualmente pago pelo empregado) 
Uniformes .... „, . . 36,00 
Exames Médicos 

Révisiobais (imposição legal) 20.00 
Demissionais. 20,00 

Transporte 
Assistência Médica 180,00 

xílio Atimèntaçlo (vales; céstás, etc.) 310,00 
»„oguro de Vida . ' v 

{Outros (Além dos benefícios obrigatórios, a empresa oferece um conjunto de benefícios 
icomo previdência privada, auxilio rcfeiçSo/atimentaçâo e assistência médica para à família, 
com a opção do funcionário escolher, dentro de um menu dé opções atribuído ao seu cargo) -
trata-se de uma média/tendóí funcionários com valores maiores e valores menores 

300.00 
Vll̂ - Total Grupo "E* - tnsumos de Mão dé Obra 866,00 

Grupo F- Insumos da Prestação de Serviço 
oiefone celular, treinamentos, G«&T5O TOMPNUIIHATÍO do projeto (ALÉM DO fjerente alocado. 
:mos por política compartilhar um gerente sênior por,diversos projetos) 503,37 

• * • ' * • r * ' . ' 
-

, t '"" VHI - Total Grupo. f-.Insumos da Prestação de Serviço 503,37 

Grupo G - Despesa Operacional/Administrativa e lucro 
O valor da despesa operacional/administrativa c obtido aplicando-se o percentual sobre os demais 

k itens calculados anteriormente. 
O valor referente ao lucro é obtfdo aplicando-se o percentual sobre rodos os itens calculados 

anteriormente: mão dc obra+insumos+despesas operacionais/administrativas 

vpesas operacionais / admlriisVatlvas • fstamos utilizando a taxa do encargos èm 85,41% 
iforme acordo coletivo. Por entendermos que o no«o custo a-ol o5o necessariamente è 
•i, fazemos o ajuste na taxà de administração e no lucro 1.037,62 
to . . . 207,52 

ix - Total Grupo G - Despesas Operacionais/administrativos e luciro 1.245,14 

X - Total de VI a tX 5.395,60 

Grupo H - Tributo* 

ObS;: Preencher apenns os campos referentes a opção da ompresa 
O valor referente a tributos à obtido apNcando-so o percentual sobre o valor do faturamento 

nçSo Percentual Valor 
Mie pco Simples Nacional -
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FÍS. «'*' 
Guia <ie Recolhimento do Simples Nacional " I Í 
Lucro Presumido \ 

PIS ^ 

COFINS - -

1SS ( Referente ao município onde foi prestado o serviço) • -

lucro Roa! 
P;S 0,65% 58,39 
COHNS 3,00% 177,20 
ISS ( Referente so munic?pk> ondé foi pi estado o serviço) 5,00% 295,33 

Xt - Total Grupo H - Tributos 510/91 
Xtl - Valor Unitário . 5.906,51 
XIH-Valor Mensat 59.065,1S 
xtv - Valor Anual 708:781,76 

QUADRO RESUMO DA REMUNERAÇÃO DA MAO DE OBftA 
Mão de obra vinculada ã execução contratual (valor por empregado) Valor Unitária (R$) 
Remuneração t.500,00 

.ícargos Sociais 1.281. OS 
fnsumos de mão de obra 866,00 

Total de Mão de Obra 3.647,09 
Tributos 510.91 
Domafs Cooiponenies 1.748,51 
Valor Mensat do Serviço S.906,SI 
Valor Global da Proposta 708.781,76 

TCEI GEARQ 
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" I ^ G Í B I U Õ Ã D E 
COMPROMETIDA , 

LOTE 1 - ITEM 1 - Analista V • ) 

Salário Mínimo Oftctáryjgcnte 
Categoria P i o f i s j i ona í (vinculada à execução contratual) AMAUSTA DE. SISTEMAS ÍC80 212405} 
Oata Base dá-Categoria .(dfó / més / ano ) 01/05/2011 (próximo 01/05/2012) 

Remuneração % Valôr (R$) 
Salário do m f s t f ô . d a médrá, tendo funcionários edm valores 
maionese fuíKípnár ios^m valolés menores) 3.000,00 
Número de Horas Notu^oSí (normais) ReduiídôsTarabaíhadas por Més 
Número de Hotás Extras Diurnas (aoíconal de 50%) • 

Números dc emfKeaádps com a mesma remuneração 8 
Outros (especificar)' -

í - Total da Remuneração 3.000.00 

J . Grupo "A" - Encargos Sociais 
* scrição Percentual Valor 

rüTS • Independente dé toiidlçSo tributária . 8.00% 240,00 
Contribuição Patronal, INSS 

Se optonte pelo Simples Nacional e isonto 0 -

Se optaote peto Simples Nacional nao isento e Lucro Real ou Presumido 20,00% 600,00 
SESl/SESC ...... 

Sc opiante peíò Simpl«ès;iMtfOon;ií e isento 0 * 

Se optaníé pelo Slmpíèâ:<Vacionái mio ísemo e Lucro ficai ou Presumido 3,50% <15,00 
iENAi/SENAC 

Se optante pelo Simples Nacional e isento 0 
outante pniu Simples Nacional iVio isento a Lucrn (leal ou Presumido com 

MAIS de SOO empregados 0 
Se optante peto Simples Nacional não isento o lucro Reat ou Presumido com 
MENOS de 500 émpreyadús 1,00% 30,00 

JCRA 
Sc optam? pelo Simples Nacional e isento 0 
ie optante pejo Simples Nacional n3o isento e Lucro Real ou Presumido 0,20% t,,00 

ijjfcRAE (Considerada CtOE pelo STF ContrÍbuiç3o de INTERVENÇÃO E NÃO 
ICARGO SOCIAL há isenção para optantes peto Simples nacional) 0,60% ía.oo 
tário Educação 
Se opinnic pelo SVrhplés Nacional e isento 0 
Se opcante pelo Sfmptés Nacional nüo isento é Lucro Ücal ou Presumido 75,00 

f /INSS Scfluro Acidente do Trabalho (variável pelo tipo de atividade 1%, 1% ou 3%) 
se oounte peto Simples Nactonai e isento -

Se optonte pelo Simples Nacional n3o isento e Lucro Real nu Presumido Risco Leve 
«.f» ookant« pMo SJmpiòH N*oom>i n3« isento o Lucro Real ou Presumido Risco Médio 60,00 

ootítntp pelo Simples Nacional nfio isento e Lucro Real ou Presumido Risco Grave • 

li - Total Grupo "A" • Encargos Sociais 1 074,00 

Grupo "8" * pVovisionamentos relativos à freqüência 
OBS. Nüo hrt tnlerferònda pelr» opçRo tributária do empresa 

nçno 
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135 Salário 
—; • - • • • - - 1 * í 
Férias \ .w»—- f — 

Substituto do Empregado em gozo de férias -i -r,« . • j 
446,40 

Abono de Férias (1/3) 
Aviso Prévio Trabalhado 

Substituto do Empregado err» avbo prqvio trabalhado 1S,00 
Aviso Enfermidade/Doença incluído no salário mensal 

Substituto do Empregado com Enfermidade/Doença 89,40 
Acidente do Trabalho incluído no salário mensal 

Substituto do empregado em gozo de auxílio dc Acidente do Trabalho 1,S0 
Faltas Legais incluso no salário mensal 

Substituto do empregado em gozo da falta legal 11.10 
Licença Maternidade custeada pela previdência Social ,. 10,20 
Licença Paternidade - Incluso no salário mensal 

Substituto do Empregado em Gozo da licença Paternidade 3,00 
RSR - Repouso Semanal Remunerado - incluso no salário mensal -

Feriados incluso no salário mensal -

Ml - Total Grupo "B" - PROVlSIONAMENTOS relativos à freqüência 919,80 

GRUPO - "C" PROVISIONAMÉNTOS sobre Indenizações 
OBS. Não há Interferência pela opção tributária da empresa 

Descrição Percentual 
Aviso Prévio indenlíodo 102,00 
Indenização Adicional 17.10 
fGIS nas 'rndenteações sem justa causa, incluí o FGTS sobre o aviso prévio 120,00 

IV - Total GRUPO - "C" PROVISIONAMÉNTOS sobre indenizações 239,10 
GRUPO "0" - encargos sociais do Grupo "A" sobre o GRUPO "8" 
OBS. Aplicar os percentuais sobre o valor apurado no grupo "B" 

descrição Valor 
GTS • Independente de condição tributária 73.58 
Contribuição Patronal, INSS 

Se optante pelo Simples Nacional« isento 
Sc optante pelo Simples Nacional não isento e Lucro fieai ou Presumido 183.96 

<I/SESC 
_ '»c optante pelo Simples Nacional o Isento -

<®Se optante pelo Simples Nacional n3o isento e Lucro Real ou Presumido 13,80 
NAI/SENAC 
Sc optante pelo Simples Nacional e isento • 

Se optante pelo Simples Nacional nSo isento e Lucro fleal ou Presumido com MAIS de 500 
empregados -

Se optante oolo Simples Nacional n5o isento e Lucro Real ou Presumido com MENOS de 
500 empregados 

9.20 

RA 
',c opt.vuc peto Simpies Nacional e Isento -

0 o p t a m c p e l o S imples Nacional nüo isento o Lucro Real ou Presumido 
IM 

ÍAE (Considerada CIO£ pelo STF Contribuição do INTERVENÇÃO E NAO ENCARGO SOCIAL 
yA HrnrXn oara ootantes oefo Simples nacional) 5.52 
io E í iueacão .. .. _ — — — 

• opunt«» peto Simples Nacional o isento -
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/ f lc, ri* 
Se optame pêió^lffiples•fyáfeiortái nâoisènto c lucro Reai ou Presumido \ — 75,00 

SAT/íNSS Segura Acidente déJrabâlho (variável pelotfjjo <le átWidade 1%, 1% ou 3%) \ 
Se optaniç pelo Simples Nácíònáiô isento 1 • -

Sc optahle pélo Sirtiprés :Nacibhoi nno |senro n lucro Real ou PrVjsunVido Risco Lovò -

Se optame peloSímpícs N.Uion.Mriflo isento e LucroRcaíou Presumido Risco MítiiG 
Se optôrttc pelo Simpieis Nacional não isemo c luoo Real ou Prçsurnidò Risco Grave -

V . Tólal GRUPO "D"'- encargos sociais do Grupó "A" sobre o GRUPO "B" 320,29 
.. .. ' VI- fptâl det a v 5.562,19 

Grupp - Insumos dé M5o-de-Õbíá 
-OBS, Não há ihterferçriçb peló opçáo tributária da emprèsa e Encargos SodaJs 

Valor infçrmadojsérá o eu st 6 real dp *msumo (descontado o que eventualmente pago pelo empregado) 
Uniformes . 36,00 
Exames Mèdicoè 

Revisiónaís (trnppMçSo l.egaJj 20,00 
Oemissionais 20,00 

Transporte -

Assistência Medica 130,00 
'•jxilio Alimentação (vales, cestas, eic.l 3X0,00 
,«?Ruro de Vida -

Outros (Alôm dos benefícios obrigatórios, a empresa oferece um conjunto de benefícios 
como previdência privada, auxilio refeição/alimentação e assistência médica para a família, 
com a opçSo do funcionário escolher, dentro de um menu do opções atribuído ão fieu cargo) -
tratn-se de uma média, tendo funcionários com valores maiores e valores menores 

700,00 
VII - Total Grupo *E" • insumos de M3o de Obra .1.266,00 

" . . . . . . 

Grupó F- Insumos da Prestação de Serviço 
'.'íetof.e c.?>vilar. treinomenios, gestão compartilhada do projeto (além do tféronte alocado, 
• 'Mti»s por polüir.a r.ompãriilhat um gfírontc^énlor, por diversos projetos) 503,37 

-

Vlit - Total Grupo F- Insumos da Prestaç3o de Serviço 503.3? 

Grupo G - Despesa Operacional/Administrativa e Lucro 
O valor do despeso operacional/administrativa è obtido aplicando-se o percentual sobre os demais 

1 itens calculados anteriormente. 
O valor referente ari lucro <ü obtido aplicando-se o percentual sobre todos os itens calculados 

anteriormente: m5o.de obro+insumos+despesas operacionais/administrativas 

spesdr. operacionais / administrativas - Fitamos utilizando a taxa de encar{jos tm SS.41% 
ítornie acordo coletivo. Pot entendermos rjue o nosso (usto real não necessariamente õ 
•Í. ín?.emos o ajuste n,̂  toxà de administração e no lucro 1.832,89 
r o $66,58 

IX - Total Grupo G - üe$pe$ns Òperocionols/odmlnístrattvas o Lucro 2.199,47 
X - Total do VI a IX 

Grupo M - Tributos 
Obs.: Preonchor npenns os campos refarontos a opção dn empresa 

O valor referente a tributos 6 obtido aptlcando*su o percentual sobre o volor do faturamento 
r l ç f t o Percentual Voto f 

pela S w n p i o s N a c i o n a l 
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i Guia dí? Recolhimento do Simples Nouonal - 1 i 
lucro Presumido \ — — ~ 

PíS % 

COFÍNS . . . . 
ISS { Referente ao município onde foi presiado osetviço) 

lucro Real 
PIS 0,65% 67,82 
COFINS 3,00% 313,03 
tSS { Referente ao município onde foi prestüdo o serviço) 5,00% 521,08 

Xt - Total Grupo H - Tributos 902.S0 
Xlf - Valor Unitário ' 10.433,52 
KIH - Valor Mensal 83.468,39 
xtv Valor Anual 3.001.618,24 

QUADRO RESUMO OA REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA 
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Vaior Unitário (R$) 
Remuneração 3.000,00 

targes Sociais 2.562.19 
invumos de mão de obra 1.266,00 

Total de Mão de Obra 6.828,19 
Iribuios 902.50 
Demais Componentes 2.702,84 
Vnlor Mensal do Serviço 10.433, S2 
Valor Global da Proposta 1.001.618,24 

TCÊ / GEARQ 

LEGIBILIDADE 
COMPROMETIDA 
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132 Salário. ;v - .r. 171,60 
Férias * . . . . . . ... V 111 

..>übstftütô.do4M,pregédò.éinhi goip de ferias . " "'S 223,20 
Abono de Férias (1/3). . . . 'o- ' • 

Aviso Próviôtfrabaltíádó ..." 
Substituto'do . Ê ^ j l g i ç í ò çjjri-.ayisb prévib.traba.iHdúoi' 7.50 

Ávísp\tft.férro>dade/D^ri$a\i^^^^ salário riièhsal 
Substituto do croprefado tÒnf Enferoiídade/Poénça - 1 ^ 4<?0 

Acidente do. Tfàbàíhò inciúídÔ^bfsálário hensál 
Substituto do empregádo èm go^ò dé auxilio de Acidente do Trabalho O.XS 

Faítás Légais inclüsò no saláriomensal . _ , .. 
S u bs.t itüt o.,do ê/Ti'pr ègadp em êQzo .da falta legal " •5,55 

Licença Maternidade custeada pela previdência Social S,1C 
Licença Paternidade - lQçl.uisb:^;$alárb.fnén'sdf'.. . „ 

Substituto do empregado6mGozo da licença Paternidade 1,50 
RSR - Repouso Semanal Remunerado • incluso no salário mensal -

Feriados incluso no salário mensal . . . -

| IIJ - Total Grupo "8" - PROVISIONAMÉNTOS relativos à freqüência 459,90 

GRUPO-'C" PROVISIONAMÉNTOS sobre indenizações 
OB5. Nãohá interferência pela ópçâo tributária da empresa 

Descrição Percentual 
Aviso Prévio Indenirado 51,00 
indenização Adicional 3.SS 
FGTS nas indenizações sem justa causo, metui o FGTS sobre o aviso prévio 60,00 

IV - Total GRUPO - "C" PROVISIONAMÉNTOS sobre Indenizações 119,55 

GRUPO "D" * encargos sociais do Grupo "A" sobre o GRUPO "0" 
OBS. Aplicar 05 percentuais sobre o valor apurado no grupo "8" 

descrição Valor 
;6TS • Independente dè condição tributária 36,79 
Contribuição Patronal, INSS 

Se optante pelo Simples Nacional o isontó 
Se optante pelo Simples Nacional nao isento e Lucro Real.ou Presumido 91,98 
'/SESC 
Se optattte peío Simples Naclonal'6 Isento -

Se optante pelo Simples Acionai não isento e Lucro Real Ou Presumido 6,90 
.NAI/SENAC 

Se optante pelo Simples Nacional e'iser.to • 

Se optante pelo Simples Nacional não Isento o tucro Real ou Presumido com MAts de 500 

empregados 
Se optante pelo Sirhptes Nacional níío isento o Lucro «toai ou Presumido com MENOS de 
500 pmpreôatíos, .,. _ 4,60 

Si-optarue polo Simples Natíronül e isento * 

Sc opiante pelo Simples Nacional òâo isento e Lucro Real ou Presumido 0,92 
RAE (Considerada ClDE pelo STF Contribuição de INTERVENÇÃO E NÁO ENCARGO SOCIAL 
hò Isenção para optantes polo Simples nacional) 2.76 
rio EducaySo 
r: optnnte pelo Simples, Nacional o isento 
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LOTE 1 - ITEM 2 - Analista 
f fie. n*1 

Dados Complementarei para Composição dos Custos Referentes à mão-de-obra 
Saiario Mínimo Oficiai Vigente RS RS 643.98 
Categona Profissional {vinculada à execução contratual) ANALISTA 06 SISTEMAS íCBO 212405) 
Data Base do Categoria (dia / més / ano) 01/05/2011 (próxima 01/05/2012) 

Remuneração do Empregado • MensaHsta (SGA) 
Remuneração % Valor (ft$) 

Salário do mès (40 horas) (tiota-sc da média, tendo funcionários com valores 
maiorps e funcionários com valores menores) 3.000,00 
Número de Horas Noturnas (normais) Reduzidas Tarabalhadas par Mês 
Número de Hotas Extras Diurnas (adicional de 50%} -

Números dc empregados com a mesma remuneração 8 
Outros (especificar) -

l • Total da Remuneração 3.000,00 

* Grupo "A" - Encargos Sociais 
scrição Percentual Valor 

foTS - independente de condição tributária 8,00% 240,00 
Contribuição Patronal, INSS 

Se optante pelo Simples Nacional c isento 0 -

Se optante pelo Simples Nacional n3o isento e lucro Real ou Presumido 20.00% 600,00 
SESl/SESC 

Se optante pelo Simples Nacional o isento 0 -

Se optante pelo Simples Nacional não isento e Lucro Real ou Presumido 1,50% 45.00 
;ENAI/SENAC 

Se optante pflo Simples Nacional e isento 0 • 

St? optonte pelu Simples Nacionai não isento f? Lucro Real ou Presumido com 
MAIS dc SOO empregados 0 
Se optante pelo Simples Nacional n.Ho isento o Lucro Real ou Presumido com 
MC NOS ríe- SOO emprefiodos 1,00% 30.00 

ICHA 
Se optante pelo Simples Nacional o >«>emo 0 

í optante pelo Simples Nacional não isento e Lucro Real ou Presumido 0,20% 6,00 
RAE (Considerada C?D£ paio STF Contribuição de INTERVENÇÃO E NÃO 

CARGO SOCIAL não há Isenç3o para optantes pelo Simples nacionai) 0,60% 18,00 
árlo Educação 
Sc optdnte pelo Simples Nacional e isento 0 -

Se optante pelo Simples Nacional não isento e Lucro Real ou Presumido 2,50% 75,00 
7INSS Seguro Acidente de Trabalho (variável pelo tipo de atividade 1%, 2% ou 3%) 
Se o p t a m c pe l o Simples Nacional e isento 

op tan t e pe lo Simples Nacional não isento e Luoo Roal ou Presumido Risco Lovc 

optante peto Simples Nacional nSo isento e Lucro Real ou Presumido Risco Médio 60.00 
»e optonte pelo Simples Nacional não uentu e lucro Roa) ou Presumido Risco Grave -

11 - Total Grupo "A" - Encargos Sociais 1.074,00 

Grupo "8" - Provisionamontos relativos à freqüência 

08S. Não há interferência pela opção tributária da empresa 

ríçSo Percentual 
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' LÊGtéltlDADE .... ... COMPROMETIDA 
I Fls. m* Y 

132 Salário \ 7343,20 
Férias ' . . . „ , ' . ., \ . / 

SuhSvituto dô tmpregadp em gozo de férias . 446.40 
Abono deFória5{Í/3l : v . . 
Aviso Prévio Trabalhado 

Substituto do hmprtígado ern aviso prêviô trabalhado 1S.00 
Avtso Enfermidade/DoôHça incluído no safário mensal 

Substituto do.Empregado com,fínfbrmidade/G.òença 
Acjderífè do .Trabalho incluído nosalário, mensal 

Substituto do empregado em gozo de auxilio de Acidente do frabaiho . , | 1 ,SO 
Faltas Legais Incluso rio salário mensal 

Substituto doemprègàidò emgoeo da falta te^al 11,10 
licença Maternidade cüsteada peta previdência Social - j 10.20 
licença Paternidade - incluso no,salário mensal 

Substituto do'Empregado emGozo dà licença Paternidade .3,00 
RSR - Rêpouso.Semanal Remunerado - incluso no salário mensal -

Feriados incluso no salário mensal • 

fc , .Ul-Total Grupo "B" - PROVISÍONAMENTOS relativos à freqüência 919,80 

1 GRUPO - "Ç" PROViSIONAMHNTOS sobre indenizações 
j 08S. Não há interferência peta opção tributária dã empresa 
Descrição Percentual 
Aviso Prévio Indenizado 102,00 
indenização Adicional 17,10 
r-GTS nas Indenizações sem justa causa, inclui o FGTS sobre o aviio prévio 120,00 

IV- Total GRUPO - "C" PROVtStONAMEWTOS sobre Indenizações 239,10 

GRUPO "D" - encargos sociais do Grupó "A" sobre ó GRUPO "0" 
OBSvApíicar os percentuais sobre o valor apurado no grupo "D" 

«cicriçüo Valor 
GTS - Independente dd condição tributária 73.58 
'.ontribuiçSo Patronal, INSS 

Se optante polo Simples Nacional c isento 
Se optante pelo Simples Na.cíòóai n3o isento e lucro Real ou Presumido 183,96 
'/SESC 

^SfeSe optante pelo Simples Nacional o isenta -

w Se optante pelo Simples Nacional não isento e lucro Re;tí ou Presumido 13,30 
NA1/SEMAC 
Se uptante pelo Simples Nacional e isento 
Se optante pelo Simples Nacional níío isento e lucre Reatou Presumido com MAIS de 500 
empregados -

optíiruc pelo Simp(es Madona! não isento c lucro Reai ou Presumido com MENOS de 
SOO empregados 9.20 
RA 
Si» optante pelo Simples Nacional e Isonto 
f»c optante polo Simples Nacional ntio isento * Lur.ro Real ou Presumido 1,81 
RAE (Considerada ClDE polo STF Contribuição dc INTERVENÇÃO E NÃO ENCARGO SOCIAL 
há isenção para optantes pelo Simples nacional) 5,32 
rio Educnçiio 
••>• optantfí «elo Simples Nacional (? isento 
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Se optante pelo Simples Nacional não isento e lucro Real ou Presumido \ r / 23,00 
SAT/IN5S Seguro Acidente de Trabalho (variável pelo tipo de atividade 1%, 2% ou 3%) 

Se optante pelo Simples Nacionai e isento 
Se optame pelo Simples Nacionai não isento e lucro Reaf ou Presumido Risco Leve * 

Sc optanto pelo Simples Nacionai não isento e lucro Real ou Presumido Risco Médio 18,40 
Se optante pelo Simples Nacional não isento e lucro Real ou Presumido Risco Grave -

V - Total GRUPO "D" - encargos sociais do Grupo "A" sobre o GRUPO "B" 329,29 
VI - Total de I a V 5.562,19 

Grupo ''È,f • Insumos de Mão-dê-ofera 
OBS. Não há interferência pela opção tributária da empresa e Encargos Sociais 

Valor informado será o custo real do insumo (descontado o que eventualmente pago pelo empregado) 
Uniformes 36,00 
Exames Médicos 

Revisionais (Imposição Legai! 20,00 
Demissionais 20,00 

Transporte 
^ 'sistência Médica 160,00 

.xilio Alimentação (vales, cestas, etc.) .310,00 
Seguro de Vida 
Outros (Além dos benefícios obrigatórios, a empresa oferece um conjunto de benefícios 
como previdência privada, auxilio refefç5o/alímentaçâoe assistência médica para a família, 
com a opção do funcionário escolher, dentro de um menu de opções atribuído ao seu cargo) -
trata-se de uma média, tendo funcionários com valores maiores e valores menores 

. 700,00 
Vil - Total Grupo "€" - Insumos de Mão de Obra 1.266,00 

1 • r • 
Grupo F- Insumos da Prestação do Serviço 

renameotos, gestão comp.irtilhnda do projeto (slem do gerente alocado, temos por política 
ompartifhar um gerente sênior por diversos projetos) 

• 

Vlfl - Totat Grupo F- Insumos da Prestação de Serviço 313.94 

Grupo G ~ Despesa Operacional/Administrativa e lucro 

O v a l o r da despesa operacional/administrativa é obtido aplicando-se o percentual sobre os demais 

itens calculados anteriormente. 

O va lo r r e f e r e n t e a o lucro é obt ido aplicando-se o percentual sobre todos os itens calculados 

an t e r i o rmente : m5o de obra+insumos+despesas operacionais/administrativas 

•spesas -operacionais / administrativas - Estamos utíli/ando a taxa dc cncaigos em 8S,4i% 

níormn aco rdo co le t i vo . Por entender mos que o nosso custo real nüo necessar iamente é 

e, f a z r m o s o a juste nn taxti de ndministiaç3o e no i u c o 714,21 

•ro 3 S 7 , U 

IX - Totat Grupo G - Despesas Operacionais/administrativas e Lucro 1.071,32 

X -Tota l de Vl a IX 8.213,45 

Grupo H - Tributos 

Obs,: Preencher apenas os campos referentes a opçSo da empresa 

O v a l o r r e f e r e n t e a tributos 6 obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento 

: r l ;3o Percentual Valor 

mte p e l o Simples Nacional - -
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Gula d e Reco lh í rnén to d o Simples Naciónai V — 

l u c r o P r e s u m i d o . . . " 

PIS 

COFINS V * 

1SS {\KefeVéfrfte o serviço}. * 

l u c r o Real "V ' 

PIS . , 0,65% , 58,4 3 

COPiNS 3,00% 269 ,74 

fSS ( R e f e r e n t e a o munic íp io .onde fo i prestado o serviço) 5,00% 449 ,56 

Xt - To t a l Grupo H - T r i b u t o s 777 ,74 

Xll - Valor Unitário •8.991.19 

XU? - Valor Mensal 71 .929,51 

XIV Valor Anual 363 .154 ,13 

Q U A D R O RESUMO DA REMUNERAÇÃO OA M Ã O OE OBRA 

M ã o de obra v incu lada à cNecuçSoxontratual (vaíòr por empreendo) Valor Unitário (R$ ) 

Remude raçSo 3.000,00 

tncar f ios Sociais 2 .562,19 

Insumos d e m ã o d e obra; r 1.266,00 

f o ra l dc M ã o de Obra 6.82 8,19 

Tr ibutes 777,74 

'Demais C o m p o n e n t e s 1.385/26 
Valor M é n s a l d o Seirvíçò 3 .991,19 

Valor Global da P r opos t a 863.154,13 

T C E I 
G E A R Q 
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L É G I B I U O A D E 

V E R S ^ 

C O M P R O M E T I D A 

LOTE 1 - ITEM 2 - Desenvolvedor 
f i s . o J 

Dados Complementares para Composição dos Custos Referentes à mSo-de-obra ~ — - * ' 

S3lãrio Mirtrmo Ofic ial V i cen te RS RS 643,98 

Categor ia Prof issional (vinculada a execução contratual) PROGRAMAOOR (CBO 317110) 

Data Base da Categor ia (dia / mês ! ano) 01/0S/2011 (próxima 02/05/2012) 

Remuneração do Empregado - Mensalista (SOA) 

Remuneração % Valor (R$) 

Snlario d o m è s ( 10 horas ) (trat3-sií da média, tendo funcionários com valores 

maiores e func ionár ios c o m valores menores) 1,500,00 
N ú m e r o d e Horas Noturnas (normais) Ueduzidas Tarabalhadas por Mês 

N ú m e r o d e Hotas Extras Diurnas (adicional de 50%) 

Números d e e m p r e g a d o s com a mesma remuneração 20,4090909 
Outros ( espec i f i car ) 

t - Total da Remuneração 1.500,00 

| Grupo " A " - Encargos Sociais 

scr ição Percentual Va l o r 

FGTS * i n d e p e n d e n t e d e cond ição tributária 8,00 3 20,00 
Contr ibuição Pa t rona l , fNSS 

Se o p t a n t e p e l o Simples Nacionai a isento 0 -

Se op tan t e pe l o Simples Nacional nao isento e Lucro Real ou Presumido 20.00% 300,00 
SESI/SESC 

Se op tan t e p e l o Simples Nacional e Isento 0 
Se op tan t e p e l o Simples Nacional não isento e Lucro Real ou Presumido 1,50% 22,50 

SENAI/SENAC 

Se o p t a n t e p e l o S imples Nacional e isento 0 
Sc o p t a n t e p e l o Simples Nacional nSo ÍSLMITO «? Lucro Heal ou Presumido cum 

•VJAIS d e 5 0 0 cmprc t f odos n 

Se o p t a n t e p e l o Simples Nacional nüo isento e Lucro Real ou Presumido com 

MENOS de 5 0 0 e m p r e p a d o s 1,00% 15,00 
NCRA 

Sc o p t a n t e p e l o Simples Nacional <> isento 0 
j e o p t a n t e p e l o Simples Nacional nâo isento e l u a o Real óu Presumido 0.20% 3.00 

"8RAE (Cons ide rada O D E pe lo STF Contribuição de INTERVENÇÃO £ NÂO 

« iCARGO SOCIAL n â o há isenção para optantas pelo Simples nacional) 0,60% 9,00 
dár io Educação 

Se op tan t e pe l o S imples Nacional e isento 0 

Se o p t a n t e p e l o Simples Nacional nSo isento e lucro Real ou Presumido 2,50% 0 

VT/INSS Seguro A c i d e n t e d e Trabalho (vnr l ivc l pelo tipo de atividade 1%, 2% ou 3%\ 

Sc op tan t e p e l o Simples Naciônat o isento 

Se o p t a n t e p e l o Simples Nacional náo isento O LUCÍO ftn.il ou Presumido Risco Leve -

S<» op t an t e p e l o Simples Nacional n$o isento o lucro Real ou Presumido Risco Mcd.o 30.00 

Se op tan te p e l o Simples Nacional nSo isento e Lucro Real ou Presumido Risco Grave 
II • Total Grupo " A " - Encargos Sociais 537,00 

Grupo " B " - Proví i lonamentos relativos à freqüência 

OBS. NSo há interferência paia o p ç i o tributária da empresa 

eriç3o Percentual 

Salário 171,60 
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— r T F G l B I L I D A D E , 
COMPROMETIDA ' -

• i n* .. i -
Férias ., . \ ' t ' 

• I 
Substituto d o E m p r e g a d o e m g o z o d e W i a ' » . \ — — T 2 3 ; 2 0 

A b o n o d c Fér ias (1/.3) . V ' 

Aviso P r é v i o T rabà íKadb^ ' 

./Substituto .dó ' 7,50 

Av iso E n f é r f o í d a d e / D o e n ç a tnclüldò n o salário mensal 

Sobs i i t i i tó d o E m p r e g a d o çòí^. tnfe/mid3dc/0oença 44,70 

Ac i d en t e d ò T r a b a l h o j n d u í d ò ftà;$álárío ménsal ' 

Subst i tuto d o e m p r e g a d o e m gpzó de ftúvUio de Acidente do Trabalho 0,75 

Faltas l e g a i s inc luso no sa lá f io mensal 

Subst i tuta legal •ü.sr. 
Licença Matern idade^Cus feada .pe la p r e v i dêncb ioc iá l s,io 
l l c è o ç á Pa te rn idac l e r Incluso no. salário ménsál 

Substituto d o f :mprenèdo e m Go?o.da licença Paternidade a,sc 
RSR - R e p o u s o Sernãhal RemiinerãàSW incluso no salário mensal 

f e r i a d o s inc luso n o sa lár io mensa l -

III - Total Grupo " B " - PROVISIOMAMENTOS relativos à f reqüênc ia 459.90 

$ G R U P O - "C " PROVISIONAMENTOS sobre indenizações 

OBS. N a o há interferência pela opção tributária dá empresa 

Descr ição Percentua l 

! Av iso Prév io Indeni70tí0 S i , 0 0 

lndeni?aç3o Adic ional 8 3 5 
FGTS nas inden izações s»;m justa causa, incluí o FGTS sobre u aviso prévio 50,00 

IV - Tota l GRUPO - "C" PROVISIONAMENTOS sobre indenhaçôes 119,55 

GRUPO " D " - encargos sociais do Grupo " A " sobre o GRUPO " B " 

ÓB5. Aplicar os percentuais sobre o valor apurado nó grupó "B " 

Jescrlção Valor 
GTS • I n d e p e n d e n t e d e condição tributário 30.79 
Contr ibuição Pa t rona l , INSS 

'»c> o p t a m e p e l o S imples Nac i om l e isento 

Se o p t a n t e pe l o Simples Nacional não «sento o lucro Real ou Presumido 91,9$ 
i SI/SE SC 

o p t a m e p e l o S imples Nacional u isento 

_ ->e Optante p e l o Simples Nacional o3o Í>etúo o Lutto Real ou Presumido r>,90 

f P j AI/SEN AC 

Se o p t a n t e pe l o s imp les Nacional è isento -

Se- o p t o n t e p e l o S imples Nacional não isento e l.ucto ftçal ou Presumido com MAIS rie SOO 

e m p r e g a d o s 

;>e optcinte p e l o Simples Nacional não «sento e Lucro Real uu Presumido com M í N O S dc 

SOO e m p r e g a d o : . 1,60 

HA 

In- o p t a n t e pe l o S imples Nacional c isento 

'ie o p t o r u e pe l o Simples Nacional niío isento o. Lucro Real ou Presumido 0,92 

KAE (Cons iderada CtDE p e l o STF Contribuição de INTERVENÇÃO C NÀO ENCARGO SOCIAL 

há i sençSo para o p t a n t e s pe l o Simples nacional] 7.76 

rio Educação 

Mptante p^ilo Simples Nnciohnl c isento | 

• • o o t n n t e po lo Simples Mbclonal nfto isento Lucro Kcal ou Presumido t t.SO 

INSS S e g u r o Ac id tinte do TrnbalhoJ variável pelo tipo tiu nttvldado 1%. 1% ou 3%} 

h 
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f Fie. nc 

Se optante pelo Simples Nacional e isento rV 
Se optante pelo 5imples Nacional não isento e lucro Real ou Presumido Risco leve * i. .11... ..-,.. . ,.t... 

Se optante pelo Simples Nacional não isento e lucro Rçal ou Presumido Risco Médio 9.20 
Se optante pelo Simples Nacional não isento e lucro Real ou Presumido Risco Grave -

V - Total GRUPO "D" - encargos sociais do Grupo "A" sobre o GRUPO "E" 164,64 
VI - Total de 1 a V 2.781,09 

Grupo ^E" - Insumòs de Mãode-Obra 
OBS. Não ha interferência peía opção tributária da empresa e Encargos Sociais 

Valor informado será o custo real do insumo (descontado o que eventualmente pago pelo empregado) 
Uniformes 3G,00 
Exames Médicos 

Revísionais (Imposição legai) 20,00 
Demissionais 20.00 

Transporte -

Xssistência Médica 180,00 
vuxílio Alimentação (vales, cestas, etc.) 310,00 
eguro de Vida -

"35 {Além dos benefícios obrigatórios, a empresa oferece um conjunto de benefícios 
3mo previdência privada, auxilio refeição/alimentação e assistência médica para a família, 
>m a opção do funcionário escolher, dentro de um menu de opções atribuído ao seu cargo) 
:rata*se de uma média, tendo funcionários com valores maiores e valorei menores 

300,00 
VII - Total Grupo "£" * Insumos de Mâo de Obra 866,00 

Grupo f - Insumos da Prestação de Serviço 
momentos, gestão compartilhada do projeto (aléiy do fierente alocado, tomos por política 
"ipartilhar um gerente scníor por diversos projetos} 313.94 

VHI - Total Grupo f- Insumos da Prestação de Serviço 333,94 

Grupo G - Despesa Operacional/Administrativa e Lucro 
O valor da despesa operacional/administrativa é obtido apitcnndo-se o percentual sobre os demais 

(tens calculados anteriormente. 
O valor referente ao lucro é obtido aplicando*se o percentual sobre todos os itens calculados 

anteriormente.- mao de obra+insumos+despesas operacionais/administrativas 

r^as operacionais / admmisuotiv/as • f.stamos utilizando a taxa de encargos em Ü5 (41% 

)ime acordo coletivo. Por entendermos ctue o nosso custo real n3o necessariamente é 
fazemos o ajuste na taxa de administração e no lucro 396.10 

198.0S 
IX - Total Grupo G - Despesas Operacionais/administrativas e Lucro S94,16 

X - Total de VI a IX 4.555,10 

Grupo H - Tributos 
Qbs.; Preencher apenas os campos referentes a opção da empresa 

O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento 
<3o Percentual Valor 
:c pelo Simples Nacional 
-. Rerolh»mei»to do Simples Nacional 

i 
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* LEGIBILIDADE 
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1 Pife. 

COFINS, . " ' ' • " i—*•1. .•, ..'• 

ISS:{ Referente ao município òndé foi óresjadó o seMçò) « 

:uíro Reaf . . . . . . . . • - -• 
PIS . ,,, ' ' ' .0,65%, 32,41 
COFINS ' ., .... "" " ' . . . . . . 3.00% .' 149,60 
ISS { Referente aomunicípiõ ofiderfòi prestado.o serviço! . S,C0% . . . . 249,33 

Xt - Total Grupo H - Tributos ... ' ' 431,33 
Xfl-Vatoir Unitário 4.986,53 
Xtlt-Valor Meãsàl 101.770,49 

XIV Valor Anual 3,221.245;8? 

QUADRO RESUMO DA REMUNERAÇÃO OA M Ã O DE OBRA 

lã o de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) 
?muneraçoo 

ícargos Sociais 
sumos de mão de obra 

Total de Mão dé Obra 
hutos 

mais C o m p o n e n t e s 

lor Menoat d o Serv iço 

lor Global da Proposta 

Valor Unitário (R$) 
1.500.00 

1.281,09 
866,00 

3.647,09 
431,33 
908,10 

4.986.53 
1.221.245,87 
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COMPROMETIDA 

W Ê Tribunal de Justiça ' 
do Estado da Bahia 

DE: NÚCLEO DE LICITAÇÃO - N.C.L. 

PARA: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - SETIM 

Salvador. 01/12/2011. 

Senhor Gerente: 

Para que sirva de suporte á SOLICITAÇÃO DE EMPENHO e/Oü ELABORAÇÃO DE 
CONTRATO, se for o caso, encaminhamos a essa Gerência cópias xerográfícas de 
documentos do: 

( ) T.P. n°000/2000 {X j PE. n° 088/2011 ( ) C.P. n° 000/2000 

Tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OA ÁREA DE TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO PARA E X E C U Ç Ã O 

NA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS 06 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS OE 
PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E AUDFTORLAS 0E PROCESSOS GERENCIAIS E MELHORIA OA QUALIDADE, E CONTROLE 
OE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, ADOTANDO AS MELHORES PRÁTICAS EXPRESSAS NO MODELO C M M I (CAPASIUTY 
MATURINR MODEL INTEGRATION), ÜE QUALQUER NÍVEL, OU SEU EQUIVALENTE M P S . B R (MELHORIA DE 
PROCESSOS do SOFTWARE BRASILEIRO), cujo julgamento P A R C I A L foi homologado pefo Sr. 
Secretário de Administração n*J , foi publicado no D.J.E, de 01 de dezembro de 2011. 

( X ) ATO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO. 

( X ) ATO CONSTITUTIVO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

( X ) PUBLICAÇÕES DIVERSAS 

( X ) CÓPIA DA PROPOSTA VENCEDORA. 

(X ) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ATA DE ABERTURA, DECLARAÇÕES DIVERSAS. 
CERTIDÕES DIVERSAS PROCURAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO 
DE HOMOLOGAÇÃO. 

Diante do exposto, concluímos o procedimento licitatório solicitado, 

Atenciosamente, 

Júlia KARIRIA $eifvão Morais Toles 
Chefe do Núcleo de Licitação 
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^ LEGIBILIDADE 
COMPROMETIDA 

,PODER JUDIClARtOOO ESTADO OA BAHIA 
TRIBUNAL OE JUSTIÇA DÒ É.STADO OA BAHIA 

RESUMO 00 EDITAL" 
Prõç e s so Administrativo n ' 

PA..27847/2011. 
PREGÃO ÊLÇTRÒNtCO N« 88/2011 

Objeto:-; 

Cont ra tação de empresa da área de Tocnoloala da informação p'ara e x e c u ç ã o d e s e r v i ç o s j 
e s p e c i a l i z a d o s . ":e continuados desenvolv imento è manutenção de s is temas e s e r v i ç o s do 
ptar ie jamento. lrnplantaçãó è auditorias d c p r o c e s s o s gerenciais o m«lhor»a da quaí idado, e c on t r o l e i 
d e s e gu rança da .informação, adotando as melhores práticas expressas no m o d e l o CMMI (Capabi l í ty 
M a ^ r i t y . M ^ é t tntegratlon}, de qualquer nivôl, ou seu equivalente. MPS.BR (Melhoria d e P r o c e s s o s 
d o SoftO/àre Brasifeíroj . 

Anexos do edital: 
Anexo 1 (Termo de Referencio). An«xo tl (Mcdelo de Formutàncs do Lote 1 - >!em Anexo ttt iWo<lrtít 
dè Pormuiònos do Lote T - iiem 2). Anexo ÍV (Modelo de Formulários üo Lola 2). Anexo V iMode!o da 
Proposia Gcintíicial),.Anexo VI (Modelo de.Procuração para a Pratica de Atos Concernentes ao Corta me). 
Anexo VII (Mtodèlá do Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor), Anoxo VIH (Modelo dn Minuta <.'u 
Conlralo). Anexo IX (Modelo rio Dcclaraç&j de Enquadramento ç AlendimeMto ás Exíyftncías c!o 
Habilitação) o Anoxo X (Modelo de Declaração de Dcsimpotíimento cia ücilar e/ou Contratar) deste edital. 

P r a i o da vigência contratual: 

O conliatò yiüúrA peso período inicial de 12 (doze) meses. cornados tia data de sua assinatura. pro.-roçáve.s J 
Dor iguais períodos, até o limite do 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo f.C da Lei Êsiaduãi n" 
9.433/05 o de acordo com a eofwenifcncla tias panes, fundado no «veresse público, e antunzatío pr-Ja 
autòrwiade competente. t 

E n d e r e ç o eletrõnico/Datar. 

O Pruyôo será raaiiHüdo em sessão pública, exclusivamente por meio do ststoma eletrônico através oa | 
pôtjina opção se(viços/l(dtaçíSes'P'0gáo Eletrônico ou ^í&ljçíJac&cA-ej&mJaf. conforme i 
horários estabelecidos a seguit. j 

l I! Recebimento cms propostas: o pan» dc. 
Abertura das propostas, 09:00 horas. i 
inicio da sessSo dc disputa de p r e ç o s : L às 10:00 horas. j 
Scrà s e m p r e cons iderado o horário de Brasília (OP) para todas as ind icaçòe » do t e m p o c o n s t a n t e s j 
n e s t e edital, , 

Disponibilidade de Edital, locaic niebi do comunicação para esclarecimentos aos ticltantea._ 

1. O edital o òs sous anaxos se encontram disponíveis na página v^HJi&itaS/iíA-o som.&C e no penai j 
eletrônico do tribunal d« Júetiçn dn Eotnrio da Bahlo. nn paQíno podendo ser un t i e r . : 
íotocofuíKlois ni> ondnroçu na S* Av do CAtí (Centro Administrativo da flnhin - CA0). f.Uílicio an>:w nn , 
T r i b u n a l do Jus t iço tio Estado do O.vhio. ri4 SOO. còmjo. Solvador- Bahia CEP 41.745-071. da s*çjuwJa n 
soxuvíàtro. dar. Ofi.tiDh as t2:U0h o dns l.T30n As :8:0Ôii. Fones: 71 • 33/JMtWViíi90/t6l 7 j 

2. Os inlomssrtdos poderio cncsimlnnar questionamentos ao Núcleo de LicitaçAu. pre/nrcncialmeiiio. j 
ntrovOst do «ncl<ií«ço ololrônico ft:l©ijt)<ut«rut>' nu através da (nc-stmila. Teletov 7t • 337 -̂ 1 

1Ü02JÍ617/1877. i 

t.fti?M. t'»il«OAoUi.i:TWO«iCON' bb-ít: 
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3. As consultas respondidos pelo Pfcgocifo fisidfôo ronifĉ m disponível na página WVAV ••cao^oçs~i 
s.. com.br. no campo MENSAGENS', nu fiôk correspondente a csra edita!, yar^ ciência" rio qualquer' 
•nteressado. ' 

I 
4. Os iicttantas devcrôo acompanhar as informações encaminhadas peto Núcleo ao Licitação o peio | 
Prcgo&ro no Portal do TriDunal do Justiça Uo Estado da Bahia (vAvW|t;bgĵ i> jbj) e na página wvvNy.Hçuaçogs-' 
ç gon} Dr em iodas as elopos da licitação, atè a sua ím3liiaçáo (homologação), pelo ônus decorrente da | 
inojjsciy^ocia de quaíscmer iriensagenŝ nformaçôíís emitidas pelo Núcleo, Ufi Licitação ou ficantío t 
responsável Prerjcseifo 1 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
Núcleo de l ic i tação: 

EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO n.* 88/2011 

1.PREÂMBULO 

O TRIBUNAL. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, através da Núcleo dc Licitação. situado na 5° Av. <io 
C Á B (Centro Administrativo dn Bahia - CAB), tV 560, Èdificio AJIQXO. térreo. Salvador- Bahin CCP 
41.745-901 torina publico a quantos o presente etlit.il virem ou dele conhecimento lomorem, que realizará 
ticítnç&g. conformo processos PA 27847/2011, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor 
preço, sob o regime de empreitada por p ; «ço ylobal. processada e julgada em conformidade com a 
legislação apiicrive' 

Contratação , do e mpresa d a i rea de Tocnologia da I nformaçao p ara e xecuçâo do s e r v l ç o s 
espec ia l i zados e continuados desenvolvimento o manutenção d « s istemas e s e r v i ç o s d e 
planejamento, Implantação e auditorias de processos {Jc"'or|c ía ,$ * melhoria da qual idade, e 
cont ro lo do sogürança da Informação, adotando as melhores práticas expressas no m o d o f o CMMi 
(CapabUlty Máturity Modei Integrátien). de qualquer nível, ou seu equivalente M P S . 9 R (Melhoria 
d e P r o c e s s o s d o Software Brasilolro). 

O s s e r v i ç o s s e rào licitados o adjudicados individualmente oon fomie discriminados a seguir : 

Lo to 01: Desenvo lv imento o manutenção de sistemas informatltadòs; 

Item 01: Serviços tio des«woivtmen;e • a serem colado», na lofma de serviços continuados, 
prcsehcioís ou nflo, mediante ordens dc serviços dimensionadas peta técnica APF (Analise por Ponto 
do Punçôo), a ser utilícaün no cálculo dos pagamentos iHot>orcion;iis ao sixviço efetivamente premiado 
o homologado CONTRATANTE-; 

Item 2: Serviços de manutençjJü • a sorem colados, na forma dc SOJVIÇOS continuados, presenciais, 
pelo valor/hora. o qual soià utilizado no cálculo dos payamontos mensais m i proporçíio tts horas <io 
sorviçó «letivamente prestadas e homologadas peta CONTRATANTE, sendo que todos os r.erviços 
sorâo oxecuiados em instalações do PODER JUDICIÁRIO DO ESTAOO DA BAHIA. 

L o t e 021 Se rv i ços do planejamento, implantação e auditorias do processos gerenciais c melhoria da 
qunl ldado, e controle de segurança rin Informação. 

A serem cotados, na forma de aorviços conimuMos, presenciais, peto valor/hora. o rjual será uliüzad«> 
no calculo dos pagamentos mensais em proporção às huras de serviço efetivamente p r e s t a i s o 
homologadas pela CONTRATANTE, a so/om utilizadas nos dias útois. em hnràrto administrativo do 
CONTRATANTE, condo Qüo todos os serviço* serôo executados cm instalaçòt-tí do P O D E R 
JUDICIÁRIO DO ESTAOO DA 13AH1A. 

A n e x o s d o edital: 

A n e x o I ('lotntu da Rcleiôncia), Anexo II (Modoío do Forwutórios ao Loto t -- Item t>. Anexo tu tModeio <io 
/JorniuWrioa cio Loto t - «tom 2). Anexo IV (Mcdalo de Fomuitárlos do Lote ?.). A n e x e V (Moifuio oa 
Proposta Comorciul). Anexo VI iModoio de Hrocuíaçflo para a Prática da Atos Concernentes ao 
CòMomo)w A n e x o Vtl (Mprioto da Oectiunçao da Pruiovôo ao Trabalho do Menor), A n e x o VJJl (Modelo ría 
Minuto Òò Contrato). Anexo IX (Modelo de Der.tm»çAft de Enquadramento o Atendimento íis Extflftnoos 
Ou H»hiliiavâ«J o Anoxo X (Modelo do OiKiHraçAo tio Desimpodlmonto dc Licitar e/eu Conlmtuo dost « 
f t í JUy ) . 

2.08JET0 
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3. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO HA UCITAÇÀO 

3.1. Somenta serão admitidas o participar desta i.icítoçAo os interessados previamente credenciados perante o 
Santo co Brasi), que aloniterem d todas 3S exigências de habilitação contidas nes|e edital e seus anexos, 

3.2 Nâo serão admitidas empresas cm consórcio ou cooperativas de müo-de-obra. nem as que nsiejani 
suspensas temporanamuinte de participar e de Ralar com a Administração Púbica ou ainda os declaradas 
miüóncas. na tormn dos incisos II e Ul do art. 196 tia Leí Esiudua! n* 

3.3 Em consonância com o art. 200 ria t.ei Estadual iV 9.433/05. fica impedida de pjrticipar deste ticiloçSo e 
de conirawr com a Administração Publica a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade quo. « m 
díV.íi anterior O sun cririçao. haja solrwlo penalidade do suspensão (Io direito de licitar e contratar com n 
Administração ou tonlio sidn declarada imdõnsa paM (sciiar o contratar e que tenha objotu similar ao d<j 
empreso purvcla. 

3.4 £ vedado ao agente político e no servidor publico de quafquer categoria, natureia ou condição, ceíebrar 
contratos com a Administração direta ou indirela, por si ou como representante de terceiro, sob peno dc 
nuKdndo. ressalvadas as exceções legais. conformo o .iri. 125 da le i Estadual nQ 9.433/05. 

3.5. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação da serviços com empresa 
que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade, nló o torceno grau, inclusive. do ocupantes ce cargos de díroçâo e de assessoramento. de 
niembros ou juizes vinculados no Tribuna! de Justiça d<í Bahin» nos termo» da Resotuçdo 07 do 
ITÍNÜ/200G. an 3o do Conselho Nacional de JUKEIÇP. 

3.6. Em obediência ao principio da segregação de funções é vedada a adjudicação dos lotes a uma 
mesma empresa, para os serviços de execução e fl&catteaçio relativos ao mesmo objeto. 

4. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO 

Hsta licitação obedecera, intcgral/nemo, 3s d ispostos da Lw Estadual n<> â.433/05.9 658/05 e to WtiGb, 
Complementar nR 123/2C0G. alterada pula Lei Complementar n* 127/2007 o 12ft/2008 o das Le.s Federai'}; n1* 
1U 520.02 o B.666/03. no (|ue lor pertinente, além dos Decretos Judiciários na 12/03, n* 44/03 a n* 13/Ofi do 
TJOA c de>ma»s normas rtHjutanwniafos aplicáveis a espécie. 

5. CREDENCIAMENTO 

5.1. O Banco do Brasil atuará como órgSo provedor da slctema eletrônico. 

5 .2 .0 credenciamento do ildiame sorrt roaii/adu atra is do Banco do 0,'asit, no p/azo máximo de atè 03 (uós) 
fitos üieià apos a formalização do ofiriido e da «ntre^ja da documentação necessário 

5.3. O ciedoncwmento dar-so-A pela uifiüuiçâo de sentia possoal a intransferível para acosso yo Sisunn.i 
Prof)So Eletrônico, obtidas junto As agéncí.is uo Banco do Brasd S.A. 

5.4. O crcdonctamonto junto no provedor do sistema, funcionará como asaínaturn elcirúmca e implicara para c 
licitantcr, 

a) presunçào de sun capacidade técnica para 3 realização dns transações inerentes ao Procjáo 

b) obngnr-so pelas vansuçóGS alotuadas em seu nome no sistema elutrômco. assumindo como firmes d 
verdadeiro» seus innccd o propOMss. vtitídando iodos os atos pralícadus. 

c> di» «compnnhor aa opon»côoft no jistoma eletrônico duranio n atuuulo publica do P>egâo. 
rocpcnííohiUzancio-flü polo ônus decorrente da perda de negócio» por inobservância de quMuuer 
mensuram omitida peto stalomo eletrônico op d » sua desconexão. 

5.5. O uco tí?i ««ntio «Io pelo liatanto ô do su» e*cl»isiva rosponsubiiidiicio. .nduliufo qunlr;i;Mf 
trnnMçao oi^tuytin tJiiotnmonUj ou por *ou reprosenl.mlc. nâo cabendo 00 provedor da sistema ou ao TríbL-r.ir, 
do Justrça do fcsirifJo dn nan>f> rnsponjabiliciiidu por ovoniunis donos eccorrontos do uso indevido <lo senha, 

{ílfjü 0n.ro. 

T OHAI PRTECAO Eif.IHONJCO t r p & w i 



PG 

TOE / GEARQ 

' LEGIBILIDADE / 
COMPROMETIDA j 

ainda qtie por terceiros A perda ca eenh,-> ou a quoora ao sigito dovéra-Ser cbmuniíUKlo imediatamente ao 
próvgdordó sistema. {Sara imediato bloqueio tie.ácosso: 

5.6.- Informações cofnplemenjarcs sobre credenciamento poderão ser.obtidas pólos telefones: 3003-050Ü ou 
0a0d-729050Ò (Suporte f̂ cni&oV 

6. APRESENTAÇÃO ELETRÔNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

6.1. -A ptmicipaçào nó Prerjão dar-so-A pala digitação da chave de içíenfirtcaçdo e da senha privativa do 
representante do liciíánw. bem corno pelo subseqüente encaminhamento da proporá dé preço, até a data e 
horário previstos no edital, exclusivamente pòr ^stema eíefòntco. quande entào. once^yr-Hf;>... 
auto,mat>CHmentft a.(iiso d « rocGbimunio dn proposta^. 

6.2: Ántos. do enviar a proposta comercial cm íormulAfiy cleirõnico, o fjciiante devera máwfeslar. em c ^ m p o 
própní) dó sisiema liciiacoe.s-e.com.tír. o pleno cçnhpámenlo e atendimento fts ex'tqênçi3;s_.dg; habii í iayáp. e 

prpyjstas Qa$tcE<jyg). bem como paro o exercício do direito de preferência. a_íua.cpndj£âp 

6.3. À Próposía de Preços deverá sor enccmiohàda por meio do sistema eletrônico, a partir ca data da 
liberação doEdital np sisterr.» do Banco do Qras» (wvw.liçii?çoes' e,cftm.br) até o horário-hmite para o :.':íoo 
da ssssào publica, que sé dará pela abortara das propostas. 

0.3.1. O envio dá proposta de pr«ços deve se dar com o preenchimento dos campos propnos 
apresentados péio pistetia eletrônico, informando: 

a) PREÇO GLOBAL 0 0 LOTE PROPOSTO. 

6.3.2; O.Mçjyhtn devo ncaulelar-su montundo o impessoalidade, não se identificando, sob pena dfc ser 
excluído do certame. logo, cnso o ücitantfi opte por anexar arquivo de. sua proposta no sistema 
okiiíúnico do Banco do Brasil esta NÂO PODERÁ CONTER qualquer dado due possibilite o 
IDENTIFICAÇÃO ÓA EMPRESA, iate çorrvò. razão social, nòme fantasia, CNPJ, inscrição «stacuai c/ou 
municipal. irddéraço. telefono, papal timbrado ria orproeíi. nome uo roprosentante, otc. SOO PENA OS 
DESCLASSIFICAÇÃO. 

6.3.3. Cslii dispensada o apresentação, através do stslwna eletrônico do 8anco do Brasil, de yu-ifquor 
declaração prevista nosta edital, devendo ser encaminhada ao flnat da disputa, apenas pelo 
licitante arrematante do lote, evitando, assim, a Identificação do proponente. 

6.4. A apresentação da proposta implica (utfn n licitante a obsorvánoa dor, preceitos legais e renuiamanuvos 
em vigor, bem como a integral o Incondicional aceitação dc- todos os termos o condições deste Editai, sendo 
responSfWril poln fidoUdad» o le^íUmidarío das informações o dos documentos apresentados um Qualquer 
UiRO tía.lloiaçAo. observando a:nd.v 

o ) O prazo de validado uo proposta comerciai nüo potídra sor iníurior a 90 (noventa) dias conidos. ^ 
contar da dütn de surn abertura. 

b ) Os preços apresentados deverão Incluir iodas e quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do 
objelo desta licitação, tais como máo-^obra^dosiocri^on^j;. transporto, ho^o^dpg^ni, glun^ntayáo, 

f ? [ t i m m s L . ^ ^ g . v a i ç o . ç á . ^ c . ^ o j r a i a g , ç g g L i i s ^ e r ^ i & j ^ 
tOtPifttâp rpftvul. ontré outmsH Imnostoa. Irihutoa. encorcos a contribuições sociais, fiscal i>arar.sc.t.'s 
^'"Mlafu..WÇiJ»..<tlí.QXUiOJd£.lOA/í>Dl^Lfi. devendo o preço ofertado correspondeu', ngo»osymonte ns 
«ííiptidncoçòo» dó ubjiíto licitado. 

©) A r«»pof>»nbiiid"üdo quanto nos produto» ofertados «i exclusivamente do licitante. quó devoró certificar-
am se ca mesmos atcncem fts ox>u&neiafl do instrumento convrxatorío sob puna du, cm caso negativo. 
KIÍÍROR UM KíinçAos pn&viftuís no Item 18. 

d) O valor ylobol máximo ncoitiWnt par;» esta conirautçfto C' de ft S 7.506,416,67 (sete m i l hões , 
q u f n h o m o a n nela mi l . qua l rocanto» o doitroooM reais o fí«GSonta o note cen tavos) para o tolo 01 6 
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RS 1.523.000,90 (um milhão, quinhentos o vinte o oUo <nit reata). pnm o Jote <312. conforme estimativa ao 
Triounal de Justiça do Estado da Bahia, constante dos autos. 

7. SESSÃO PÚBLICA DE ASERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL 
DAS PROPOSTAS 

7.1. Atè a noertura da sessão a fccitanto podo«ã retira» ou substitu.r a proposta anteriormente apresentada. 

7.2. A partir do horário previsto no Editai, terá início â sessão pública do Prc<|So Eletrônico, coni a (Svuigação 
das propostas dn preços rcceladas que devem estar em consonância com as tispedfícaççoy o c.ondjçóca 
detalhadas peto caítaL 

7.2.1. As propostas comendo a rfascriçâo do objeto, valor e ane>os estarao disponíveis nu sistema eletrônico 
cin Fkmr.o do Brasií. 

7.3. in>ciada a stssòo publico do Pmg3o Eiair6nico. não cabe desistência da proposta, conforme art. 121. 
»nciso X un Lei Esladuat nv' 9.433/05 o Decreto Judiciário n" 4<tí2ü03. 

7.4. O Pregoeiro verif icai as piüpnstas e seus respectivos anexos. eventualmente insendos ao sistema, 
avaliando a compatibilidade dos serviços ofertados com as exigências editalícias, desclassificando os ofo.-tas 
que nao estejam cm conformidade com os rcquisilos. estabeleerõos no editai. 

7.5. Nâo será considerada qualquer oferta dc vaniaíjem não prevista neste instrumento, nem propostas cnm 
preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor « r o . incompatíveis com os preços dos insuínos e 
salários de mercado, acrescidos rios respectivos encargos. 

7.8. Quando todas as propostas forom desclassificadas. o Pregoeiro podará susoendor o Prcgáo e 
eslobeiecor, imediatamente. um novo prô20 de atè iOít/inia) minutos para o recebimento de novas propostas 
Persistindo os vícios cunstatados o PrçgciEwo (a) deverA declarar a licitação fracassada, 

7.7. A desclassificação df> proposta serü sempre motivada »reyistrada no sistema, com acompanhamonto em 
lompo roa) por todos os participantes o intoressados. 

7.8. O oosatondimenU» As exigências lormats r.ôo essenciais não importará no afastamento do prapunor.ie. 
doado que seja possível a afonçOo da st a qualificação o a exata compreensão oa suo proposia 

8. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES ELETRÔNICOS E JULGAMENTO 

8.1. Ap^s-a ctassificação das pfgpostss. o Pregoeiro fará a dtvulgaçào no sistema eletrônico, convocando os 
proponüntesí para aprosontnrem lancfts. cujo lenipo fixo sorâ de 30 (trinta) minutos e o tempo aleatório, 
determinado polo sistoma. do 0 (zero) a 30 (trinta) minutos 

8.2. Os licitantes podeiàu oferecer lanços sucessivos, observadvs o horanu estabelecido o as condições 
jir.oiuiyòu 

8.3. O sistema rejeitará automaticamente os laneis cutos valoros forem superiores ao úlilmo :nnce rcjgi»tr*j(io 
puto Jicilunte. 

8.4. Nííd 5ier.'ii> acr i los dois ou mais lances de mosmo vaícr. prevalecendo aqueíe quo íoi recebida o roys i rado 
i m pnnit i i ro lugar. 

8.4.1. Nesta lasc. o Preyociro pciterá excluir, |iistificadamonle. lancn de valor considerado inc/uqutVci. 

8.3. A UftSJSlôncia em apruscmar lance implicara na manutenção do último preço apresentado pelo licitante. 
pern ofoitci da r.ias8ilicaçíi) final. 

8.6. Cnso n í o so realirorn Unt.os. verificada a conlomiidado entre a proposta tíe menor preço a o vafu-
estimado para a contratação 

f OIT*;. Pf»£OAO E1 ti JOÔNiCO M1 i 
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8.7..Ajjòs ôsif» ato. ser.vencerrada «> etapa competitiva e ordenadas as cíertns, «xciusivarneóio peto cnténo do 
menor preço <j)obài do totc. 

8.8. Durante o transcurso do sessão, os ticitantes sorào infprmailós. em ( empo la i . do vafordo mennr iancü 
reyistrado que ter%a!siciu aprosçntâdp pelos demais iWtantés, vedada a, indicação do dutontor do lanço 

8.9. Nò caso <3e desconexão dò P.-ççoeiro com ô sistema, nò decorrer tfa etapa competitiva do pregão, o 
permanecendo'p mesmo acessível áós.licitanjcs. ò etapa íerá continuidade para a rocepçèo de :ar,ces-
deventío Lo>pregcorro, assun üuè fór possível. retomar sua atuação no certame, sem prejuízo dns alos 
realizudps, 

8.10. Óuando a desconexão persíst r pw tempo supenor a 10 (der) minutos, a sessão do PregSu Eletrônico 
scr.V suspensa i» terá reinicio swmeníe ápos 30 (trinta) minutos da comunicação expressa aos participante*. 

8:11,. Quar.dq.a.tí&sconexâo persistir por tempo superior a 2 (duáç).horas, a snstwio do Pregão Eletrônico 
.sérâ suspensa o somente torá reinicio no ní-j» o horário previamente fixado no portal rio Tribunal de Justiça. 

8.12. A-oiapa de lances será cnçorrada mediante aviso dó fechamento immnntQ dos.láncès, emitido po:o 
sistema eletrônico, apás o quo wonstorrcfá o período do tempo de _álé 30 (trinta) minutos. aleatoriamente 
detormlnáàó tãmbémpeJo sistema eialronico. (indo o qual será auiomaticamenio encerrada a recepção riu 
lances. 

8.13. AUornativ3monlií ao disposto no íicm anterior, poderá o pregoeiro. mediante justificativa devidamente 
registrado cm Ata.,,3ntecioar o encerramentb (ia sessão, desde que transcorrido o. tampo mínimo de 50% 
(Cinqüenta por, cento) do previsto »nidalmèntc n o e <blal para a sessào de lances, mediante o 
oncamintiaméhto da aviso de fechamento ímtnõntc cios lanais o subsequente, transcurso do pr#{o de a:/; 30 
(trinta)'minutos, fmdò n qual será encerrada a recepçáe dé lances. 

8.14. No caso cta .idoção do rito previsto no item anterior, encerrada a olnpa competitiva, o pregoeiro poderá 
cncominhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao ticitBme nu* tenha apresentado o lance de 
menor vàior. bem assim dttcidir sua àce>taçáo. 

8, t5. Hovonao nponns uma oferta, osta poderá *.er aceita dotsdo qua atonuu Unias as condiçòes deste F.ditai a 
seu preço 9*>ja compatível com o valor estimado para a contratação e dontro da realidade do mercado. 

8.16. O Protjoeiro anunciará. írnediatarnume apos o encerramento da etapa de lances da sessão ixibiica eu. 
quando'.for o caso. após á negociação o decisào acerca da aceitação do lance dc menor valor, a proposta que. 
em consonância com os especificações contidas neste edital, apresentou o menor preço, 

8.17. Emcaao dé empate ficto, sorô assegurado, nos termos da lei complementar n* 123/0(3; a preferencia de 
contratação para as microempresas e empresas rie pequeno porto bonaficiAriás do mgime diferenciado n 
favoreclilo, nos termos que se seguem. 

8.17.1. Entende-se por empate fício a süuação em que os propostas apresentadas pelas micruemprcsos o 
omprosas dc pequeno pprb sejam até 5% {cinco por cento) superiores a proposta malt» bom classificado. 

8.17,1.1. O disposto no (tem 8.17, coménto se aplicara quando a melhor oferta inicial nao t i ver s ido 
apresentada por micro omprosa ou emproaa de p'oqu«no porte. 

8.17.2. Nesta bipfitose. a microomp/esa ou empresa de pequeno porto mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior Aquoia considerado vencedora do certame, s:tuaç3o om riuo se/« 
adjudicado o in r o u fnvor o objota licitodn. 

0.17.3. O diruito a ofertar pfopustn oe preço Menor cirtvwá ocorror no pryso máxtmu ctu O (ataco) <»vnutos ouos 
o cnneir.imoniu tJufi IMMUOS. »ub pons do p/or-luíSo. 

8.17,4. Nao ocorrendo à cuntrataçoo da micwnprfmn ou empru^j do pequeno porte, na forma tio item 
anterior. àVàn convocadas MEs ou EPPe remanepcurno^ na ordom ciaseificatói-la, para o exercício do 
mrismo diro-to. 

• r<' 
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8.17,5. Na hipótese do nÕO-conuatnçSo nos termos previstos nos «tens anteriores, o objeto iicitodo serrt 
adjudicado em tavor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda âs exigências 
etütaiicias om suo iritcgratsdado. 

8.18. O licitante detentor ria melhor o!e»!a ooverá comprovar a situação do regularidade na forma prevista no 
editai, devendo o comprovação se d3r, nos prazos e condições definidos no iicm 9. 

8.13.1. A existência de testnçao na comprovação da regularidade fiscal das mUygehipresas e empfesas d* 
peq^Qi^o pone, sgiejlas 30 regime, da Lei Complementar np 123/06 não implica na inabilitação automática da 
licitante. 

8.18.2. Nesta hipótese, tiavondo alguma ífcsttiçáo na comprovação do regutandaco fiscal, será assegurado o 
prazo do 02 (dois) dias úteis, cujo termo in.cía! corresponderá ao momento em quo:o proponente for declarado 
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual penedo, & critério da^A^j rpjni.strflçgQ„ Pütjiça. para n 
reguLuiteçúu da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, o emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivos, com efeito, do certidão negativa 3fluardj)ndo-s,e çs pratos ao regularização fiscal 
para a abertura da fase reputsat. 

8.18.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do 
direito A contratação, t>em prejuízo das sanções previstas em Lei. sencío facultado á Administração convocar 
os licitantes remanescemos, na ordem do classificação, ou revogar a licitação. 

8.19. So oferta üe menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatendar às exigências editalícias, o 
PreQOKiio examinará a oíortu subsequente, na ordem dc Massificação, verificando a sua aceitabilidade fi 
procedontfo a habilitação do propunemo. o assun sucessivamente, alô a apuração do urna proposta que 
atenda às condições estabelecidas no editai, cemío o respectivo licitante declarado vencedor. 

8.20. No situação prevista no item anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido preço melhor. A negoaaçíto será feita através do sistema o podHfà ser acompanhada em 
tempo roal pelos demais participantes. 

8.21. Constatado que o proponente*rfn melhor oferta acoifAvel alendo ás exigências fixadas no ectao!. o 
Ücitanto será declarado vencedor 

8.21.1. Stíráo desclassificadas as propostas que: 

a) n.lo alenrimn üs condíçOes o exigências deste edital; 
H) apresontem PKÍÇOS manifeBiamonta ínuxcrtuívois. assim considorasos aqueles que n3o venham a ter 
domonstradü a sua viabilidade através de documentação: 
n) que apresentarem preços finais supertoros ao valor máximo estabelecido neste edita'; 

8.21.1. O dtísoieiidimemo àr- exigências formais não essenc:ais nüo importará no afastamento do proponente, 
desdo que soja possível a atenção ria sua qualificação c a t»cate compreensão dn sua proposta. 

8.22. A indicaçno do lance vencedor, a classificação dos lanços apresentados e das informações relativas á 
sessão pública <fo Pregfto deverá constar da ata divulgada no sistema, sem prejuízo das demais formas de 
puü(icid<"ide previstas na lei. 

8.23. 6m obediência ao principio da segregação de funções è vedada a adjudicação dos dois lotes a 
uma masma ompre&a, para os serviços do execução e físeailxaçflo réiatJvos ao mesmo objeto. 

8.24. Os atos ossenciois do Prcgào lílairônico sç/áo docurwnrados no processo respectivo, com viseis â 
aferição de sua regularidade pelos agonies de controlo, nos termos da Ingiftlaçflo pertinente. 

Ô.23. P » r » n controlaçOo, acr.i observada, om caso dv negociaçdo, prouosm dn p«»çt>a remloquady ao que íoi 
ofortatfo no Innci» r>lel»òniuo. 

9, OO ENCAMINHAMENTO OA PROPOSTA VENCEDORA 6 OOCUMENTOS DE HABIL ITAÇÃO 

Finsl»2ndn n disputa d » lance*, o licitante ARREMATANTE do loto dnveré apresentar novíi proposta. 
rüJiusttida no ultimo lance. conforme «isluiçAos contidas no Ano*o V, comprovar a situação do regularidade 

EDir*l PltCOAO CtCTqOwiCO ^ Vb f . ' 
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na lorm» piovista nn.-itnm l i dcsiu otfitw). Para garantir a integridade<iá eticúmóritaçâo o da proposta, 
ròbonicndy-so qi>$&£bfttn»ttiam• índicô.o íosViás humèradas e Çimofadas com,o nòme. logotipo ou foQómarca cio 
licitanté. 

9.1. A proposta do pfuços. çphtõf(na condições definidas no ANUXO V. fomiytada pf.lo ARRÉMATAiS i = w 
Uo.cumV}fUos dè habilitação, a procuração c denViaU occiáravocs, tlevèrãn serfiiprósãhlados. para aferição d « 
• sua.íetjulèfndadè, no prazo ( leatò Oi (unia) hora. 3 partir do gncòrrárfiéftto da etapa 
da cpnvpcdç^o pejd Pregoeiro'' cem preços atualizados ém conformidade corri òs lances vencedores, através 
do rac-símlle h? /1-3372- ÍG02. ?1-á372**6í7. ou 3372-1877"ou via e-ma// para o endereço cel£)t;oa )us.brT 

9.2. Os ,documentos originais ou copias autenticadas devcrãpser entregues. DP.Rfâtó.íte.Utòií?,jí<t5*ià) 
^isgS^útjeis. contatos do «roerrmminy) da cijspula dc ttihce£ ao Núcleo de Licitação, no endureço 5a Av. do 
CAB;(Clenlft> Àdministíàltvo dá Bahia. - CAB}.. Ediííem Anexo ao Tribunal de stoslíça do Catado da Bahia na 

&IÍÜ. andai :erréo. Salvador- Balva CEP -11.745-071. como condição para ;rcontij»taç<uv 

9.3. O não encaminhamento dos documentos oxíyidos nos itens 9.1. í 9.2., lieniro do prazo estipulado, 
ensejará a desclassificação ou ínabiiitaçâo do üc-ianto, sem prejuízo o a aplicação das penalidatíos legais 
cabíveis. 

10. PROPOSTA COMERCIAL 

ó licitante ARREMATANTE deverá encaminhar proposto, conformo prazos estabelecidos no item 9. As 
cond ições ' do preenchimento da proposta comercial, estão definidas no Anexo V deste «ditai, que so 
resumem om: 

a) Preços unitários. valor rngnsai o valor global oo serviço proposto, om consonância com as instruçdes 
sugo ridas no Anexo , y, exp:&ssando. em moeda nacional, os valores com apenas duas casao 
decimais. 

D) O s çusins decorrentes da txecuç^o contratual modtanie o preenchimento do rnudeto d*; planüha ce 
custos õ formação d » preços constante tio Anexo V; 

c ) A «ndicaçftíí dvt símlicnro. acordos coluiivu», convenções coletiva* ou soniençus normativos que 
retjcm as categorias profissionais ene execufarâo o serviço os rospectivns dotas Unses e vtgonci-us. 
com base rio COdigo Brasileiro da Ocupaçóos •• CBO, 

d ) A proposta comercial devérA conter o valor dos salinos nào infenor ao normativo das categorias 
profissíonHis estabelecidas» pelo Sindicato computento; 

Obs.: Náo serão .'iceftHS proposias ciue conionhani parcelas relativas a oasios com reservas técnicas o com 
o s tribulos IRPJ - Imposto rto Rendo Pessoíi Jurídica e CSLL -Conlrtouiçflo Sor.ínl SoU'* o l ^c to t i r a d o . 

Ô) Oedaraçôo oxprtssa do que nao está impamOa de («cila» ou contratar com a Administração direta e 
indireta da Uití.Oo, dos Ustaüos. do Dislnio Federal e dos Municípios, uprangendo inclusive as entidaC«s 
com personalidade jurídica dn diroito privado sob eunirofo do potíor público o 34 fundações por ale 
instituídas ou manliduí» 183, III. da lo í E^iadual 9.'i33/Qó); conformo modelo do Anoxo X. 

f ) Anexnr còpio dy procuração ene outorya podoros oo signatário para responder pela omnresa. 
anexando dociimonto compmOatórío puo idor>t'fiQuQ o nulorçianic, conlomiu modelo do Anexo V!. 

OBS. : Sendo constatado, mosmo após a contrataçdo. quo houvo íalr.ldado na rctromonciona<i.i 
íJoclarnçáo, » licitar to ou CONTRATADA sujeltar-se-â Ao sançóoft previstas nos art. 184. tnc i «o V, 186 o 
ÍÚS dá Lòl h" ^.433/05. 

10.1. OA COMPROVAÇÃO OA UTILIZAÇÃO OAS METODOLOGIAS, TÉCNICAS 6 FERRAMENTAS 

J;íivi)i2iuiíi A rlispuia dn inucitá. após afunda a loyuictridario rios documenius da tlcitanlo «rrom/danlo fio •:.?.<ia 
Intn. n Prntjuuirn r . n n v i » ompraan, alr.ivos do chot d& monsa{|en9. pnra no prazo dc >18 (quarenta n cito} 

/iouAi 
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horas, comprova» a utilização das metoooloQias, os sistemas e ferramentas mencionadas no Tópico G do 
Anexo I. em seu piocesso de desenvolvimento c manutençáo do sistemas, comc forma de validação de sua 
proíK>sta 

10.1.». A comprovação das metodologias deverá ser feita através da apresentação das mesmas. 

10,1.2. A comprovação dos sisiemus e forramcUns deverá ser feita através da demonstração e o s mesmos, o s 
quais tíevenio estar disponíveis vt<j web. 

10.1.5, A demonstração será marcada pelo PREGOEIRO cm data especifica, cuja comunicação ó 
A R R E M A T A N T E deverá ser feita com 48 horas de antecedência, através do chat de mensagens, par»*» a qua! 
suróo todos os licitantes convocados, e será realizada em sessão publica nas instalações do CONTRATANT E, 
em horário admimstrrftivo rio tnbunnl <ie Justiça da Bahia. O PREGOEIRO estará em lempo real conectado ao 
chdt de mensnyens para responder a possíveis questionáramos dos licitantes aussntes á sessão. 

10.1.4. A ARREMATANTE devera enar uma conta na(s) suais) fonamentals) de acompanhamento da 
execuçõo dos seiviços. permitindo que o PREGOEIRO t COMISSÃO DE AVAUAÇÀO avaliem todos os 
requisitos mínimos indicados. 

10.1.5. A apresentação scf;\ acompanharia por uma Comissão de Avalmçào composta por 5(cinco) membros 
da SETfM, que averiguara se o resultado entregue atende aos requisitos mencionados no Tópico 6 do Tenro 
de Referência o no fina! seié lavrada uma ala assinada pela ARREMATANTE, PREGOEIRO, ,Çomis?d© do 
AvotieçAo e demais licitantes pioscntes. 

10.t .6. O resultado desta avaliação será divulgado peto Pregoeiro em até 24 horas após o término da 
avoliuçáo, atravós do chat ds mensagens e a ata lavrada scra disponibilizada aos licilantes interessados no 
sistema eletrônico do Banco do Brasil 

10.1.7. A ARREMATANTE será considerada desclassificada nas seguintes situações: 

»t, Nilo compareeimento para apresentação das metodologias, sistemas o ferramentas na 
data e hora marcado. * 

tit Nrto apresentação das metodologias, sistflmas o íorramontos soíiatadoo, conforme 
ctcfintüü nesta Tópico ti. conforme ata lavraria em sessão püWica, 

IV Apresentação do sistemas ft ferramentas incompatíveis com os requisitos definido'? onr.i»» 
Tópico G. ronfamiü ota lavrada em sessão pública. 

11. HABILITAÇÃO 

Pdía fins do tiabiillaçíio no presente PregAo a licitante arrematante de cada lote devo apresentar, nos prazos 
indicados no item 0, os documentos, no prazo do validado, em originai, cripw autenticada ou cop a 
simples acompanhada do oripinaf para -ser autenticada polo Pregoeiro ou suit equipo do apoio, arn noma 
tia itciionte, com um único CNPJ. cm envelope lacrado, no qual possam sor identificados os nomes ou 
rüzíio social, modalidade, número e dnla da ticiiaçao, podendo o Preyoeiro. antes dn homologação, 
sotlciiar o documonto original paro vonficaçôo, OBSERVANDO AfNOA: 

A) KG o licitante íor a matriz do emptesa, todos os documentos dovem estar em nome da matiu. 

t>) se o lir.itanto for filmi, tortos os documentos devem estar em nomo ria filiai, dispensada a 
aproscrtaçflo dos documentos que. pela prôpnn natureza, comprovadornento sejam emitidos 
yomonio nm norn» da mnt/i?.. 

11.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, comprovada mediante a apresentação: 

nj ntÁcriçào no R a s t r o Público no caso do empresário individual: 
D) ato constitutivo, estalulo ou contrato social, com suas eventuais fllleraçios suporvoníenloa om 
vigor, dovidnmewo rtíflistrydos na Junta Comercial, om sn tratando de sociedodea comerciais a. no 
coso do sociedades por yçôOK, acompanhado nos documonloa soclotirfos comprobntónos de eleição 
ou designnçftn ft mvoslidura dos aiuniR administradores, 
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c) inscrição du ato constitutivo, no casu de sociodades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 
d) decreto de nutonràçãõ, no caso de empresa eu sociedade esUangeiia om funçíbnnmenlo no Pais. 
e ato de registro du. autorização para funcionamento expedido. pefó-Orgão. Competente, .-juanrtü o 
àtivídadO OSSim ò éxígrr. 
è ) Cqrticíáó.oxijedida pela Junta Comercial, no caso oe empresas ali. registradas, para comprovação 
<ia condição de micróempresa ou empreso de pôquéno porte', (An 8® da Instrução Nonnaitva' n ' 

tío Oepartaménto Naoonal dc Registro do Comercio) ou Certidão especifica do Registro 
Cívit das Pessoas jurídicas, nos demais casos. 

11.2. A REGULARIDADE FISCAL, comprovada mediar,ic a aprcscntaçno 'Je: 

e ) prova da inscrição no Cadastro Nacionnl de Pessoa Juridir.a - CNPJ;. 
11 prova de inscriÇoó no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, rolalivo ao domicilio ou 
SOiie tio licúanto. pertinente » ó séü iámo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
g ) p tov j dó'rííiigul;utdadolp3i;a coin a Fazenda Estadual ^ Municipal (UiliuiOR mobiliários e imobiliários) 
flO^umícilíò óú sede dó l<citan1fi; 

Pfüyiçl^fic.i^rj^s ò ãs dp. Tffrpeiros, relativa a cohtribõíçOns administradas pela Secretaria ds Recciis 
Federai do Orásít c a inscríçõosem Divida Ativa do instituto Nacionat de Seguridade Social, omitida 
pela Secretária da Receita Federal; 
O) Certidão efeitos do. rnsowiy,al. de péo^o.n..Relqtiy^.aug 
Ttjbytos Federais e á , Qivfoa. AWa. d?. Ux63jp. emitida conjuntamente pela Secrotana da Recorta 
Tcdorat do Brasil e pela Procuradoria-Gerai da Faicnda Nacional, sendo este último datado «1o$ 
últimos 180 dias. desde que outro prazo náo esteja estipulado neste documento; 
f ) prova de regularidade relnliva ao Fundo tíe Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. 

11.2.1. A prova do inscrição a ,que se referem os iiens "a" e "b" será suprida com a aprosentação das 
cfcflidOô?? a que se referem os itens " c " e "d", respectivamente, se estas contiverem o número de tntíc/igão tia 
l»otanío. 

> 1.2,2. A» micrucmpfüi ias e empresas de pequeno porte. bwnofieíArias do untamento diferenciado o tavornedu 
provi j i to nn Lei Complementar nH 12J/06. ítcvcrfja apresentar todo a docuinoniaçilo «xígida pnr<s efeito de 
comprovação do ropulnrkt;ide focui. 

11.3. QUALIFICAÇÃO ECONÒMICO-FlNANCEíRA. comprovada modiante aprer.onlaçfto do: 

11.3.1, ÇortidOò negativa de 'alèncta ou concordata, emitida pato distribuidor da sedo da pessoa juncrca. 
expedida nos 90 {noventa) dias anteriores ii data da realização da licitação, caso o documento nèn consxjne 
priíio de vafidHde 

11.3.2. Apiusontaçao dç Balanço Patrimonial o Demonstrações Contábeis do último exercício financeiro, ja 
e/iylvct, n « forma da lei, que comprovem a boa siluoçflo financeira da ücilanto podendo sei atualizada por 
•ndtce;» oficiais no hipótese de encerrados o mais do 03 {Irèsl meses da data do su» aprusuniaçfto. vedada h 
substituição por Balancetes o Balanços Provisórios, 

11.3.2,1. Ü Bniunço Patrimonial deverá sor acompanhado do fotocópia autenticada du Termo do Abertura t? ce 
Encorramonto, oxtraídos do LIVRO DIÁRIO, dovioamento regijiíràtío no Junta Comercial. SfciüJíLriiiíí P<"a as 
Sociodndòs AnOnímas e outras Companhias obrigadas à publicação de Qafanço no lortui do loi, copia.i u;i 
publicação do; 

rv) tíolonço Piwíinewu.il: 
t;> DcifíOnsuoçàü do Resultado de Exercício; 
c ) Demonstração das Origens e At>!icaç0oi de Recurnos; 
d) Domonstrnçfto das Mutações do PatnmAnm U íqukto; 
o) Notar. Explicativas do Onianço. • •. s 

ÍI iiciiunto «ver cido constituída a menos d* Ot (uni) tino. o tíúcumonlaçau reforida nofi sutiiten» nniertorft.s 
nuOslitutUft pela domonstraçitn C0ntJt»Ji rolullvn ao poríodn de funcionomonto. 

COIIAL ',nfiOAOL'i.L'Tno.,>ít<;o .v es^c* 
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11.3.3. Demonstração de Patrimônio Liquido mínimo, relativamente à daia da apreseniaçaodes propostaf.. na 
forma da (et. admitida a sua atualização por índices oficiais, noyator ççrrft5ftQnderHgxa_§°/o (sinc<? gpj s.çálPldQ 
gSlimadQ^ra^lQtjPJQjcn^P feftnfprm&lgm.6 ± ktm;.çQ_ 

11.3.4. Con>p/ovaçáo através de demonstrativo do Indico <Jc Liquidei Corrontft -r f lC, igual ou suporior a 1,0 (um 
intoiro}, «testado p«íâ fórmula oüaUo, aplicado sobre os valores constantes do ultimo balanço d<i »mpresa 
participante: 

ILC » AC : PC 

onde : II.0 = Índice de Liqu»de2 Corrente 
AC - Ative Circulante 
PC = Passivo CircuSanu-

11.3.5. Comprovação através do dentonstrativc, do' índice de LqúKiez Geral - tlG. igual ou superior a 1,0 ( um 
inteiro}, atestado polo formula abaixo, aplicada sobre os valores constamos dó ultimo Oaianço da empresa 
participante: 

JL<5 = (ÁC 
onde: 

R L P ) : (PC BLP) 
iLG = índice do Liqu^ez Geral; 
AC -AtivoCirculante: 
RUP - tteeiízávtf! a Longo Prazo; 

PC Passivo Circulante, 
£LP = Exigivel a Longo Prazo. 

11.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, comprovada medjanie apresentação do documentos compatíveis com o 
tote proposto. 

Lote 01: 

11.4.1 Quanto A capacidade tècnlco-operacíonal; Comprovação tíe aptidão para o desempenho dc 
atividade pertinente w compatível com o objeto da licitação, atrovôs da apresentação da alesiado(s), em nomo 
da empresa, em original ou cópia nutónticoda. emíiidc(s} por pessoais) jurfdica(s) do d>Vc<io público ou 
privado, comprovando serviços similares (serviços de desenvolvimento e manutenção tio sistemas, 
englobando levantamento dc roquúítos, anàfiso, projeto, ímpiemuntoçao. testes, homologação. ímptantaçíto c 
manoicnçâo dos sistemae dosenvoívidoa), de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou supenor. 
constando, explicitamente, a conformidade do dipnte com a qualidade dos serviços 

ynsJM. 
11.4.2. Quanto â capacidade técnlco-operactonal: Comprovação de aptídào para o desempenho rln 
atividade pertinente o compatível com o objeto da licitação, através d3 apresentação de ytoslado(S). cm 
nomo da empresa, em original ou côpta autenticada.'omititfo(5} por pessoa(s) íuridica(s) do direito púotico ou 
privado, comprovando sorwços âtmiíares (serviços de planejamento. Implantação, auditoria de procosttos nn 
fterenctamonlo. melhoria da iiuaticiado e controle da swiurança das informação*, aplicados ao 
dostínvolvimonto e manutenção de software corporativo), tío complexidade tecnológica u operacional 
eiiuivijluotp ou superior. constando, explicitamente, «j conformidade docente com a qualidade do» serviçns 

ObeorvaçÓes: 

i iodou ns documentos omitidos om língua estrarootra dovorAo »9t ar.omp aoha doa da correspondente 
voií>âo tim nortugwí.v assmoda por tradutor juramentado. 
V. Quando o(b) ntfifltndu(s) lor(em) vntilirto(s) por pessoa jurídica de direito pnvjdo, estfl{sl dev«râ(ao) 
fsor npresaniatlot») com tiniu» mconhocid* 

i-OKAt pmcô O Kte T̂ Onî O tr efl/20) • 
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11.4,3. Decteraçao iofmat tíe que irá disponibilizar durante a vtçiéncia do contraio equipe técnica composta 
dos seguintes,.profissionais corri capacitações discriminadas ho Anexo i -Termo de Referência, tópico 7. 

11.5. D E C L A R A Ç Ã O DE PROTEÇÃO AÓ TRABALHO DO MENOR, em atendimento èò inciso XXXitl do art. 
7* da Cc«ísliiuiçüo Pniáerai, paro os fins dó disposto nó inciso V 'do 'ali. 08 da Lei Estadual n « ÍM33/OS. 
corVtòrme mode lo constante « j oAnoxoV l l dttsté Editai. 

11.6. O C e r t l f i c a d V d e R ê g l s u o Cadastral/CRC. expedido pela Secretena da Administração do Estado da 
BdWa/SAÉBj-cíêniiriítàó' seu prazo de validade, substituíra os documentos relativos à Habi l i tação j g r i d l ç a 
(pxccxò ' loira " o " t . . Regularidade Fiscal; Qualificação Econômico • Flnaqcaira é ò í tom 
c q ^ i c t o n g d o à ^ v c r l f i c a c 3 o d a val idade.dpsdpcj t imenygs/c^ do s is tema SlMPAS. 

11.7.- (Declaração de Encuiàtl^amcnto e Atendimento as Exigências de Habilitação: oonfr»rnv» modelo.do A n e x o 

12. IMPUGNAÇÒES E RECURSOS DIRIGIDOS AO PREGOEIRO 

12.1. A i è 02: (dois ) ciias útéis antes da data lixada para a neaiizaçSo da sessão púüiica do. Pregão, qualqwei 
f.idndüo ou Íícítanto poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do ProyAo, 
preferencialmente para o endereço cct@tjUa.jus.br. 

12.2. C a h o r â a o Pregoeiro. auxiliado pela are a téc-ruca competente, dcvódir sobro á petiçôo no prazo de Até 01 
(urnV dia útil. 

12.3. Acolhida à peüçáo contra o ato convocatório, será designada novo data para realização do certame. 
cnso. excnto quando a alteração r.Áo afetar a formulação das propostas pelos Writonies. 

12.4. Declarado o tichantè vencedor, ou se for o caso. saneada a irregularidade fiscal nos mo ldes d o 
s u b U e m 8.18.3,, qualquer licitante fjod&ra manifestar, rnotivadomente, a inlençflo de r a c o m r da decrsão do 
Pregooiro , no prazu de 10 (de z ) minutos, no sisiama eiéirônico, com o registro da sinteso do u m razOes. 
s o b pena do, em. só nào observando este prazo, decair o direito do recurso, e conseqüentemente na 
íidjutíicuçdo do objeto da litiiaçilo ao licitanio voncedor. 

12.4.1. Caso nào snja declarado o vencedor da disputo imediatamente após o oncanumentu da sessõo. o 
Prepoeiro divulgará, no sistema eletrônico, a data e horário « m tiue serft leíia a proeiamoçâo dcctaratórin do 
vcncodor. para que seja iniciado a prti/u rccursal. 

12-5. Mnni f «wodo n ihtèijçAo de recorrer, por qualquer dos ticlianies, será concediüo o prazo de ate 03 ( t r « s ) 
d i a » úte is pyra a apro&ontaçfio das razoes do rocurso. íicendo os demais Hcíia/ites, desde iogo. intimados 
pura apresentar contra-r^zôos om Igual número de dias. quo começarão a correr do término do prozo do 
lucorrcnto, sendo- lhes assegurada vista imediata dos auto», no Núcleo de Licitação, 5á Av. do C A 8 
(Contro Administrativo da Oahia • CAü), Edifício Arícxo ao Tribunal de Justiça do Estado dn Sühia, nv 560. 
lôrroo. SàKradòr- DnWá C E P 4t,745-971. 

12.6, A o Pregoeiro caberá receber, examinar, instruir e decidir sobre os recursois. considerando que, quando 
mantido a soa decisão. deverò encaminhar os autos instruídos A autoridade supmiur, no prazo de atô 03 { t rês ) 
d ias úteis , tendo ejtftj autoridade o mesmo praso par» deliberação final. 

12.7. O Pregoeiro nâo conhecera O recurso apresuntndo <ora do prazo IOÍJOI e /ou subscrito por pessoa náo 
credenciada ou n&> idontificacio no processo para responder pelo propononlo. 

1 2 . 8 . 0 recur&o contra docisfio do Fro^oeifo torá efeito susponsWo. 

12,9. Acolhido o recurso pido Prepneiro Ou r>ei« autorlriwrto i-.omjwitontrt. ;rnpmtaN> nti »nvalídnçAo npenas nos 
;itüS Íf»PORí--Otív«ÍR do bpfOvoitiiniuntn. 

13. A D J U D I C A Ç Ã O £ H O M O L O G A Ç Ã O 

1 3 . 1 , Nflo h a v e n d o a monifootuçáo <l<j r e c u r s o , o Prcpoei/o adjud.-c.ird o o b j e t o d a itcttnç&o á p r o p o n e n t e 
v o n u e d O M , p a r a poiuor i i t f h o n i o l o p u ç â o d o naauf tndo p\il<» i M o n d / i d P tiupenor 

MUTM fHCOÀC M.liíftONICO ,v flft ^L''.} 
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13.2. Ocorrendo a hipótese prevista no «tem >2.6 o sendo mantida, pela autoridade superior, a decisão da 
Pregoeiro. upús seu julgamento, o objeto será adiudicartu á proponente vcncodoru, honiolóQDndo, em 
setjuiría, o procedimento lir.ítatóno. 

14. C O N D I Ç Õ E S DE CONTRATAÇÃO 

14.1. O contrato vigçrá peio penodo inicial de 12 {doze} rrK-sus. contados da data en sua assinatura. 

14.2. A publicação resumida tio «.OURARN NO üidno DD .iusiíça Hiutrônico e condição indispensável para sua 
i/alicinde o eficácia, devendo ocorrer nu piazo de a i t 10 íüoz) dias r.unidos da sua assinatura, 

14.3. O prazo de v i yênco contràlual pode ser prorrogado por períodos iíjuais e sucessivos, mediante Termo 
Aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) moses, apos a verificação da sua real necessidade e vantagens 
para a Administração na sua continuidade, nos termos do artiqu w o , da Lõí n* 9.433/05, portanto, d e acordo 
com a conveniência das panes, fundado no roterosse público o autorizado pela autoridade competente 

14.4 . O prazo para o adjudicotário assinar o termo dc contrato é de a te 0 5 ( c inço ) d ias úteis, a p ó s 
nplÜ&aSÃo. sob pena de decair em caso do dcsidta o direito o contratação, sem prejuízo d a s sanções 
previstas no edital, podendo solicitar sua prorrogação por ttjugl período, por motivo justo e aceito pe la 
Administração. 

14..5. Como condição para cefobraçán do cont ra to ,AOJUOICA T A R I A devora manter todas as condições 
rir? hnb.iilnt;»0' 

14.5.1. Para a assinatura do contraio. « empresa serrt representada por sócio que tenha podares de 
administração. apresentando o contrato social da emprosu e suas alterações, ou por procurador com p odores 
especí f icos, conforme indicado na sua proposta de p/eço. 

14.6. Sn a ADJUOiCATÁRfA , convocada dentro do pra^o de validade de sua proposta, náo celebrar o 
contrato, e facultado a Administraç&a som pmjuizo tia anlícaçãu das s3nç5as previstas na legislação 
pertinentn. oxaminar o verificar a aceitaJWidudc dos propostas subseqüentes, na ordem de classificação. bom 
c o m o o ntendimonio. pulo botam*, das condições tio hatillitoçíio, tvuecdondo A contratação. 

14.7. A CONTRATADA ficara obrigada «í aceitar nas mesmns condições contratuais, acréscimos ou 
supressões ijuo se fuerern no objeto, ató 25% (vinte t> cinco por cento ) do valor inicial atualizado no 
contrato, na forma do §1° do an. 143 do Lei fcstaductl n° 9/i3;t.'0S 

14,g, Nenhum acréscimo ou supressão podt?ra s<i' rootU.tdo syin a devida motivação ou exceder o limito 
estabolocido no subitem anterior, salvo as supressões roswtontos de acordo colebrado entre os cnntmlanlos. 

14.9. Em factí ao nsco w.onomico da contratação qw prevê cu rosponsabilídade previdancíána. trabalhista o 
tributária por parte do CONTRATANTE, em garanti» de pUina. liei o segura oxocução <je tudo o que se t\è 
obrigado, a CONTRATADA prostarô garantia de 6% (cinco por cento) sobre o proço ylobal de objeto a ser 
contratado. 

14.9.1. A garantia será prestada em dinheiro ou títulos dn divida publica, seguro-parantía ou fiança bancária, 
r;uju übcroçAo ou rostítuíçflo se d.vti após a expiração do contraio, com a emissão do Termo Co 
Encerramento Contratual 

14.9.2. A garantia sera obrigatoriamente revista o comptemuntada quando houver redução dn sua 
lupresentaiivitiade percentual por varloçfto oconòmica rio contrato ou dosr.ontos de valoros davteus 
C O N T R A T A N T E , quando 'or o cnSO-

14.9.3. A fiaiynun roçponoeirt ouio »n.ir»nnpiomufitu dos obrigações gonimwcna o pelas multas impostas, 
ir,Oefj».'n()nnti>rTienty dô o u f n s commaçtVi* fogníí 

14.9.4. C> cjMcuiw dn atualização monetAna do vntor cmmonodo nm dmhoi/o sorè feito aplicando-se o índice 
n;»is. vantajoso pnr.» o AdmimstmçAu ent/u a nata cí<5 retenção dn caução e da devolução do 60u valor 

u n t u » p h u o a o n u i h O n í í o k* hd vtr» f ,y 
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15. CONCHÇÒeSiJE PAGAMENTO 

A cONTÍ^AXAOA^érâ remunerada mónsaiwento de ferina proporcional aos sor%os prestados conforme 
inífieados nàs ÜrdónS ;do Sòrviço éxpèdídns peiá óroa ;!c-m»ndante. soguirido i i roteiro dcscriío np Anexo l 
{Termo dc Rote/úriciã) 

O processo para pagamento dá fatura observará o roteiro deiafhado á seguir: 

15.1; lOENTiFtCAÇÂO DOS VALORES OEVIOOS: 

A C O N T A T A D A (jèvoíâ cumprir rigorosamente as concliçoes wtabel.èçidas nos tópicos 15 o 16 Co Anexo ! -
Tnrmo de Roterônda. 

t5 .2 . EMISSÃO '£ , ENTREGA DA NOTA FtSCAL ACOMPANHADA DÉ OOCÜMENTOS 
COMPRÓBATÔRÍOSOÁ REGULARIZAÇÃO TRABALHISTA, PREV1DENCIÁRIA E FISCAL. 

!5.2.1 A CONTRATADA deverá apresentar Nota fiscal contondõ os valores apontados peto 
CONTRATANTE, emitida em nome do Tribunal de Justiça dd Estado dá Bahia. CNPJ -
13.100*722/0001-60, Endereço: 5 JAv tfo OAB. 560, CE.P-«U.7<t^97í ~ Saívador-Bahia. 

15.22 Como condirão para inicio da contagem de prazo para pagamento e sua oíetivaçâo. os Notys FÍSC.KS 
déVèráo ser acompanhadas obrigatoriamente de 

a) Comprovantes da quitação das obrigações trabalhistas do mús voncído (equivalente ao mès de 
refórònda/competôncia d os serviços objeto da Nota Fiscal e miJida). e specialment© d c 
pagamento dòs salários <le tedos os ompregados quo trabalharam na execução rios serviços, 
através da estabelecimento bancário em conta saíário. e da entrega dos voles-transpurte e 
auxilio- alimentação. 

b) Comprovantes da ijúitaçâo dos encargos trabalhistas o providenciados do mós vencido 
(equivalente ao mês dó >eíerénci3/compeièrieia dos serviços objeto d3 Nota Fiscal em i t i a ) , 
devidamente pagos no m i s de apresentação da Nota Fiscal, 

r.) Prova dó-regularidade para com a» Fazendas fcdeial , Estadual e Municipal, através «Ú 
Cernüdús Neyativas dc Débito o prova de regularidade para com o FGTS « INSS 

15 2 3. Caso lonha ocorrido discussão sobre os valores finais dos serviços e a CONTRATADA lenr.a direito á 
^omplomeníaçôo. duvurâ apresentar Nota Fiscal Complementar sem a necessidade dós documentos 
Hctma iisiados. cuja liqutdaçòo n pagamento ocorrerá nos mesmos p/aros previstos no item sequmte. 
dustíç qíie mantida a ropuiarldade fiscal 

.j. 
i ô2 . ' J . A CONTRATADA devorü obedecer integralmente as disposições quanto à obrigatunodado dt; 

nniisüâo da Nota Fiscal por moio eletrônico, nos termos do Regulamento do tCMS Bahia, com as 
aliüruçòcs contidas no Docroio Estadual na t0.fi66 de 03/08/2006. quawJo for o caso. 

15.2.5. A nota fiscal deverá sçr emitida em nome do TRIBUNAL OE JUSTIÇA DO ESTADO DA OAHIA. 
CNPJ: f 3,100.722/0001-60. Endereço: 5* Av. do CAfl. f»G0. Salvador-Bahifl, CEP-H 745-9/1 

15.3. HOUIDAÇÂO E PAGAMENTO 

15.1.1. O pagamento devido â ompresa CONTRATAOA serrt frtynotio, por meio de Ordem óancnrm dr-
Crndlto. mediante dupócUo em t.*ontõ corrente. conforme dados bamt.Vios fornecidos. ou por outro mino 
previsto nn legislação vipnnte, o no prazo oe otê 00 (oltoj tíffl» úteis, contydns a partir da apresentação da 
Noiy Ftscnt/Fnlurn. conforme att, parágrafo «V», da l.ol n° 0 433/05, proporcíonalmcoto ao serviço efetuado 
dosdo que tenha sido omitida e eeumpanhada dos documontos, conformo previsto no Item anterior o nâo 
pendfcncio o sor regularizada pala CONTRATADA, com o devido ntoslo do CONTRATANTE, segundo 
d i spos to n o tóp ico 15 O' 10, do AHOKO > - Termo do Referência. 

KthUi frrpr.AO íUrrncíNieowfts^ü 
t 
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15.1.2. Km havendo elguin3 pendência impeditiva ao paywnonio. ser í considerada a data da apresentação 
ria Nota Fiscal e Jníçio da contagem do prazo porá pagamento aquela na qual oco/vau a regularização da 
pendènwo por parte da CONTRATADA 

15.1.3. A atuatizaçfto munctarin dos pagamentos devidos peto CONTRATANTE, em caso do mora. stuâ 
calculada considerando o data do vencimento da Nota Fiscal/fatura e do seu efetivo pagamento, no acordo 
com variação do INPC do IBGE. pro rafa limpem: 

16. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONOMICO-RNANCEiRO, REPACTUAÇÂO E PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL 

16.1. Os oreços são fixos o irrenjustàveis dmante o transcwsu du p ra io de 12 (doze) meses tia data d * 
apresontaçao ria proposta 

1 6 . 2 . Havendo prorrogação contratual. a repacíunção serã Demitida. desde t juá observado o in lermgho 
mín imo rio um ano. a contar do da«a IwVitc paro a apresentação ria proposta, ou da data do orçamento a que a 
proposta sc referir, ou ri» dítia da úiiimu rhpactuaçào, 

16.2.1. Nas eventuais prorroynçòes contratuais, os custos náo renováveis já pagos ou amortaadus no 
pnme i i u ano fia contratação soráo eliminados como condição pa ra a renovação. 

16.2.2. No momento da prorropaçôo contratual, o CONTRATANTE irá assegurar-se de que os preços 
contratados continuam compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade 
da contratação mais vantajosa, em retaçâo à reati/açâo de uma nova licitação. A repactuaçào poderd ser feifd 
c o m base c m Planilha de Custos e Formação deProços, comparada com pesquisa de mercado dos valores 
prat icados. 

16.2.3. A parcela que diz respeito 4 proporção de insumos envolvidos na Prestação de Serviços, nos termos 
d o inc. XXV do art. 8® da l.ei Estadual 9.433/05 será atualizada mediante a aplicação do INPC/I3G6 
quando for o caso. Sot *o a paicela do preço dos Recursos Humonns. podorA ser admitida a rtipar.tuoção no 
ir i torrefino mínimo do I (um) ano. que serA contado a portír da data limite JJ»VO aprcfioniflçSo dor, propostas 
constante dn instrumento convocatório ou da data do orçamuntu a qwft o proposta so rofonr, aomitmdo-s<í. 
como «ermo miclnt. a datn du acordo, convenção ou dissídio ^ofoiivo do trabalho ou equivalente, vigente 
oyoca da apresentação dn proposta, quant ia a maior parcela do custo do contratação for decorrerão cie mSo-
<je-obr3 e estiver vinculado ás datas-tíase üestos instrumentos o que soja comprovada a atividado 
proponUerantn do Contratado; 

16.2.4. Quando o contratação envolver mais de uma cotegona profissional, com datas-base diferenciadas, a 
data inicial para a contagem da anuaiídade sorá a data-base da categoria profissional quo represente a ma.or 
parcelo do cuslo de mío-rte-obra da contraíaçílo pretendida. 

16.2.5. Nas repactuaçôes subseqüentes a primeira, a unuaiidade será conta na a partir da data tia ^Uinui 
repactuação ocorrida, 

16.2.6. As repaduações seráo precedidos de solicitação das pados, acompanhados do demonstração 
analít ica du alteração dos custos, para mais ou paru inorior». por nniio de apresentação dn planilha ao custos o 
formação du preços o do novo otordu ou convençflu coletiva que fundamenta a oipactuaçAo. 

16.2.7. é vedada a (nclusfio. por ocasiSo da rp.pactuac<1u. do benefícios H3O previstos na proposia inicial, 
cxec to quando sfi tornarem obrigatórios \>ot força do instrumento togai ou norma coletiva 

16.2.8. Quando da solicitação da repactuação. ost* sonmntc aof.i conr.od.dfi modiante neyociaçào entre es 
partos. consíltJornndo-ae: 

• os preço» praticados no merendo o em outros controlas do Administração: 
• as particularidades do contMto «m vipAncia, 
- as noi/as normas coletiva* das catoporias proüssionn«s awanghlns: 

t!)irAi PnecAo r i eihòmco N' narje » ,. v-4 
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* 3 npvd planiílvocom a variação dos custos'aprcseniadò: 

* indicadofé$'sctor'taiS; tabeías de (obncantes, valores oficiais do referencia, tarifas pòbllcns ou out ros 
equivalentes: e 

* a disponibil idade orçamentária do T J P Á 

1 B ^ . S -Admiiíidaiià répsctwaçàQ. será lavrado termo adit ivoao contrato. 

16.2.10. :Qprazo refènoo antcriormonie ficara Suspenso enquanto a CONTRATADA n3o cumprir os ales ou 
oprcséntur a düCüniiienitDção soítciUtda pelo CONTRATANTE para y comprovação da vanáçâo dos custos, 

16.2.11. U TJBA poderá realizar dílicjônciás paro ccnfenr a vangçãü de custos alegada peta CONTRATADA. 

16.2.12. Os novos yaiorus contratuais décorrenies das rr jwojoçôès terAo suas vigências iniciadas 
observando-se osegiiinie: 

iáy a>pari»ftjda assinatura do termo -aditivo: 

l » ;emidata fatura, désdé que acordada oni ie as partes, serri prejuízo da contagem de periodicidade 
para concessão das próximas repáctuaçoes futuras: ou 
cVoni datít .anterior ã repactoação. exclusivamente, quando a repaçtuaçâo envolver revisto do custo de 
m5o-üp-ob(à é estivei vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que 
con temp le dato de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do 
pagamento devido,"assim como para a contagem da anuatidade oni mpactuações futuras: 

16.2.13. N o caso,previsto anteriormente, o pagamento relroativo deverá ser cor.cectdo oxdusivamenta para 
o s itep.s t j í i e mot ivaram a retroatividade. e apenas em ryíaçèo á diferença porventura existente. 

16.2.14. O TviBA poderá prever o pagamento retroativo dt> poriório quo n proposta dB repacluaçdo 
po rmnnecou oob sua dniiiino. por meio do Termo de Reconhecimento de Divida: 

16.2.15. Na hipótese anterior, o poriodo que o proposta permaneceu sob a análise do TJBA será conutdo 
c o m o t e m p o decorr ido para fins de contagem da anuaiidmtò etn próximo rcpociunçAn. 

16.2.16. O TJt íA asseyurar.se-A de qua os preços controlados sAo compatíveis com aquutes p e c a d o s no 
mercado , ele forma o garantir a continuidade da contratação mítis vanlojosa á Adminisfraçõo. nâo so 
ohngando . pois. a repactuar contratos que enrenda contrários aos interesses públicos. 

17. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 0 0 OBJETO 

17,1. CompolirA ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamonto da exocuçáo do ub|«»»ü contraindo, no 
formo do art t54 da i.oi Estadual ÍM33/05. bem »ssim iccobcr o objeto negundo o disposto no art 101 da t ei 
Esluduat 9 •i'3'JJ0b. compelindo >io servidor ou comissão designados. primordwlmento: 

à ) ;ahÒ>Hf, em rnqistra próprio, os ocorrftnciws relativas a exacuç^o do contrato detnuninando as 
pfoyiiíítncias nocessMas à correção dós falhas ou defeito» observados: 

b ) irairtsmitif ao contratado instruções o comunicar alioraçõos dc prazo» o cronogiamas do 
execução, quando lor o caso: 

c } dar imediata ciência a seus superioras e ao urpio central de controlo, acompanhamento e 
avaliação financeiro do contratos o convênios, dos incidente* o ocorrências do exccuç^u r;ue 
posflanincontriar j imposição de sanções ou a rosersio eontraiunt; 

d ) sidotnr, iunlo »i torneiros. ns provitfOncl&s necessárias parn A r«putarttioQfr d«n «jxnuuçAo tio 
controlo, 

o) promover, ç.om a prenença da CONTRATADA, a vO/ificnçAo dn execuç.lo jú r«f l l i * íd«. «mil indo o 
crimporonie oplnatívo para o mcofcinienlo do pagamentos: 

í) nRl*Jó«»cor promnnitinto ns dúvldiis du CONTRATADA. solicitando oo tiètor competente da 
AdmVnitilfnçfto, «o necessário. paror.«>r do especialistas: 

1',0't At PRRnAo ci b rnOMCO w &«>»:> 11 
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g ) cumprir as dwolnzes traçadas pelo 0ry-3o Cenuaí dc Contiolo acompanhamento «..avaliação 
financeira de contratos e convênios; 

h) solicitar tia CONTRATADA, a qualquer tempo, o apresentação do documentos relacionados com 
a execução do objeto dextc editai. 

17 .2. A yçêo nu omissão. lotai ou parcal. da fiscalização do CONTRATANTE, nâo eximirá à CONTRATADA 
de totnl fusponsaliilidada ttn oxecuçSo do contraio 

16. DOS IL lCtTOSe PEHAUDADES 

18.1. Os iíciiantes c CO MT RATADA cumpríràc. fkjofosamonte as condições estabelecidas neste editai. seus 
anexos o na proposta vencedora, para a participação neste certame o fornecimento do objeto dosto licitação, 
inclusive obrigações adicionais estabelecidas neste insliumento, sob pena de. sujeitar-se ás penalidade-.; 
uubivcih 

18.2. Constituem i(<cilos administrativos as conuuias previstas nos «>rts. 184 e 185 da l ç í Estadual 9 433/05 e 
art. 7o Oa Lei f adorai n® 10.520/02. sujoitando-se os infratores às commaçíies legais, especiaimónie as 
dormidas no art. 16G do mesmo diploma, garantida a prévia © ampla defesa em processo administrativo. 

15.3. Constitui ilícito administrativo o conduta pralcada pelo licitante ou contratado quo. nos termos dos orts 
134. V, e 185. II. da Leí Estadual 9.433/0;> í f c o j i t ? 1 da l e i Fedorat n° 1Q.$20/Q2. apreseniar declaração 
ou qualquer outro documento falso exigido para o certame, sujeitando-se o infrator, com fundamento nos arts. 
i95 c/c 186 lll. parágrafo úntr.o. da Lcí n* 9.433/05, à declaração de inidooeldade para licitar « contratai com 
o Administração Pública, cumulada com a muita ora estabelecida, de 10% (daz) do valor ofertado ou 
contratado, sem prejuízo d;is demais commaçCos legais. 

ia.4. Aos licitamos e <t CONTRATADA què incorrerem nas folias adminislrativas previstas na Legislação 
$er5o aplicados, sem prejuízo do oisposto no art 106. parágrafo único da Lei Estadual 9.433/06. as 
penalidades a seguir; 

t. MULTA, que será qfoduoda de «corda com a gravidade üd infração, da segumle forma; 

a) 10% (dez por conto) sobre o valor do contrate, em caso de descumprimento lotai da cbrigaç3o. 
mciubivo no do recusa do adjudtcatôrlo om fiimar o contrato, ou ainda na nífxMese de neqàr-so a 
ofoiuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 
b ) 0,3% (Irès décimos por cento) ao dia, até o irigésr.iu dia de ai/aso. sobre o valor da pane <JO 
fornecimento ou serviço nâo realizado; 
c ) 0,7% {seio dócimos por conto) sobre o valor da PANO do fornecimento ou JICÍVIÇO nâo realçado, 
por cada dia subsequente ao trígésimo 

H. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE CADASTRAR E LICITAR £ IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A AOMINISTRAÇ/VO aos que incorrerem i u j ! i nicitOâ. previstos nos incises VI e Vil dc 
rwi, 18* «1, IV. VI o vil do nrt. 165 da 1 oi Estadual n° a -133/nft 

ttt. OECLARAÇAO DE INIDONElDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A AOMINtSTRAÇÂO. 
enquanto perdurarem os motivos dotormwaniea da punição ou a tá quü seja promovida a reabilitação 
perante a auioiidado competente para opucar a punição, os que incorram nus itíolys previstos nos incisos 1 
i\ V « o art. 184 e II. lll e V do ;«t 105 da Lei Estadual tt* 9.433/05. 

18.5. Constitui iticilo adnvntsttulivo a conduta co licitante quo. no Pregôo Eletrônico, em sando arrematante, 
nâo encaminha, quando curivocndo. a documentação exibida para o cortamo. no prnzo o nn formy 
estnlielocidos t>r» etülftf. su)»iiarH!fi-fiu u «nf»ülor, com fundamento no arl 7* ôn Loi Federal n" 10.520/02. á 
muiM. ura esiauniecirta de 10% (de?.) do valor <ia proposta ofoitoda. som prujuteo das rinmaís cominuçoes 
lOkJOiS. 

18. 5. 1. As multas fi que se rotom o incise I do ilan» tü.J. nAo impedem que a AdmiitístraçAo «escindu 
unlMieruimenio o contrato o npllciuu u« demais snnçòos uiovieIí^ rw lyl, 
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13.6. Niio tendo sido prestada yyrantip. .a Adm>nistiação se reserva o tiireilo de descontar .tífretarnente <lo 
pagamento duvido ã CONTRATADA p vátpr dtí Qualquer multa por ventura impòsVa. 

1&7. A^. i^ojtas previstas neste artigo nao tem caráter compensatório e. ó séj pagamento, nào oxtmirá a. 
CONTR AfÂiÉÍA. da responsabilidade por.p r̂das e danóé dèco/rémes rias infraçòes cometidas, 

13.8. Á multa, aplicada após regular processo admirtstralívõ. que não se confunde com os dosccntcis 
aplicados por. gtosa.é^ razão de desaiondimonto.de ANS, sérA descontada das faturas mensais subsequentes 
e da Vjàra n! ia apresentada. 

15.9. Para íi tipiícaçAo das penáridàdos previstas sera levada em çoria a natureza c a gravidade da -alta, cs 
prejuízos deíri ádyindóí; para a Administração Púbica 9 a reincidência na prática do ato.. 

19 RÉ&CJSj&Ó 

19.1. A iríexécução tòlal ou parcial do /".nntfato enseja a sua rescisSò; com as conseqüências contratuais e as 
provistas em (oi ou legutamento. 

18.2. O CONTRATANTE: no longo da vigência do contrato poderá rescindi-lo conforme disposto no art. 16Ü. 
da lei n° 9.433^9. motrvadamenté. desde quo seja a CONTRATADA notificada, por escrito, com antecedência 
de 30 (trinta) <iias corridos, assegurados o contraditório 6 a ampla doíow. 

19.3. Quancfoía resóhiiío ocorrer com base no» meisos I o XVI a XX do art. 1B7. da Lei n° g.433/00. som quô 
hajo culpa "da CONTRATADA, ser,1 esla ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofndn. tendo ainda direito a'. 

a | devolução do garantia; 
ü) pagamentos devidos pela execução do contrato aiè a rfata da rescisão: 
C) pagamento do custo da desmoDiiuaçao. 

19.4. No caso do tesosão detemunada por ato unilateral da CONTRATADA ficam asseguradas » 
CONTRATANTE, sem prujuÍ2o das sanções cabíveis* 

a) execoçòo dos vatr.nVs das multas c indotteaçôes devidas à CONTRATANTE; 
b) ròíènçào dos créditos dfeorronlíís úó contrato aiá o limite dos proj gi*os causados á CONTRATANTE. 

19.5. O contrato poderá ser rescindido por acordo entre as pártôs, desde quo haja conveniência* para o 
CONTRATANTE, consoante o disposto no inciso ü do art toa da Lo« 9,<i33f05; 

20. REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO 

20.1. O Tribunal.(lè Justiça do listado oa Bahia se reserva ao direito da. com bnso no art. 122 «?. t.m Estatuiu 
n' 0.433/üiV. rovo^ac &>ta lic»|oçÔo, por razôôo de intoresse púWitô decorrente dn lato supnrvemonte, 
líevidamonto.comprovado, pertinente o sut>cionto paro justifiem a dodsflo. Devera, por oulro lado, anutà-ta so 
constatada insanável ilegalidade, basnado em pnrecer oscrito c davidamento fundamentado. 

20.2. Níin caboro quaiquo» mdentiaçio aos proponentes em caso de revogação ou anulação da prosente 
licitação, ressalvados as hipôioses tagalv cabondo o ônus da provo oxcUrsivamcnie ao 
licttante/CONTRATAOA. 

2Õ.3. A Adjudicação o a homologação do oüjeto desia licitaçao nfto imolicarno direito A nontratsyôn 

21. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A duspòsa docorronfn do proserite Instrumonio «era atundldn no prosontn «xorctcio. através da Unidade 
Orçamentaria 2.04.410 • F/O, Unidade Gestora 2Ô9 •• SFTIM: 

l - Sorviços; Atividade iflòy Elemento de Desposa 3 3.0O.3<1. Sub-Elomonio 3ÍMR.2, Fonto 20. 
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No exercício seguinte. subordinado ã dispiinibifulnde orçamentária, as üosposas autorijací assara-/ata 
controtocâo. correrão é conta du ciòditos e empenhos específicos quo scrâo indicados nor meio de Termo üh 
Apostilarner.to O-J Aditivo, 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. A qualquer tempo, antes da dam fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, so 
nncessãno. modificar esto Edital, hipótese cm que deverá proceder a sua divulgação, rcabrindo-so o prazo 
»ntr.iaimenitj estabelecido, e*cpto .quandpA irigunsiionaveim^nte, a siteraçáo. pao_afctar a (crmulacào da$ 
nropofetas. 

22.2. H tacultadQ ao Ptetjoeiro ou e autoridade supetiur em qualquer faso da licitação, a promoção de 
di l igencia dest inada o «sctarcccr ou a complementar a instrução do processo liòtatòrio e à afonçêo dn bem 
ofertado, b e m como solicitar a órgflos competentes a elaboração dc pareceres técnicos dest inados a 
esclarecer dúvidas ou a fundamentar docir£f?s 

22.3. Os erros matorials irrelevantes serão objoios de saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro. 
sondo permit ido a juntada posterior de documentos, cujo contoúdo retrato situaçfio tática ou jurídica ja 
existente na data da apresentação da proposta. 

22.4. O Proçjofiiro poderá «m qualquer rasa da licitação, suspender os trabalhos, tíovondo promover o registro 
da suspensão e y convocação para a continuidade dos trabalhos, 

22.5. o Prt iyueiru no interesso na Administração, poderá sanar, relevar falhas, omissões ou e m i s meramente 
formais constantes da documentação e proposta, desde que nftrj comprometam a lisura do procedimento o u 
contrar iem n legislação pertinente. 

22.6. Todas as declarações conslantos dos anexos, parte integrante deste edital, devem ser preenchida* * 
onviadas junto ã documentação do hobitilaçSo c a proposta como/ciai. 

22.7. A prestação de serviços objeto deste edilai nrtu 'jora vínculo empregatício ontre os empregados da 
C O N T R A T A D A o a Admiitisiri ição. vcdanrto-se qu.iíque.f relação antro ostes quü caracterue* pogsoolidado o 
subordmnçftn direta. 

22.8. As n o r m a s d isc ip l inadoras desta ticltaçáo sarão Interpretadas c m favor da ampl iação dn d ispu ta , 
rosp& i lada a Igualdode d * opor tunidade entr* a» l icitantes, desde que não compromotam o in teresse 
p ú b l i c o , a f tnat idado o a segurança da contratação. 

22.9. P cita nuaisquer itufcMòea Judiciais oriundas do presente Edital, fica eloiio o Poro da Comarca d» 
Salvador. Estado da Déhia com exclusão dc qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

22.10. S;\o partos indissociáveis dot>te Edital u j soíjuinlos anoxos. 

i Tormo do RefCtúncta. 
l i. Modelo dc Fomiu lMon do Lo;o 1 - item 1: 
Hf. Modoio dn Formulário do lo to 1 - item '/• 
IV. Modoio de Poímui^rioQ do Lota 1: 
v . Modelo do Ptoposta Comercial: 
Vi. Modoio do Procuração pata a Prática ün Atos Concernentes HO Certame; 
Vi l , Modelo (to Dtíciaraçào d» P/otoçAo ao Trabalho do Menor; 
Vttl Mottolo dy Minuta do Contrato, 
IX. Modelo do Dociaraçfto oo Enquadramento e dc Atendimento às F.uyí-naas oe HabiMaçâo; 
X Modelo do Ductaraçôo de Doslmpndlmenio da Licitar e/ou Comrutar. 

Soivador, du netembro do 2011. 

Mftriilc* Pa««o Accioly Uns Momos 
IVCçVKüfA Oficial 

PortJ/ia n605/'̂ U1O 
LOIIAI PHkCAO CLEIRÚNLCN N' 6Í"20V. 
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c ) RcspóiiáwWiiãr-átt pelarcOtritmicação. om tompo-nábi». rtc quaújitóf fato qiia acarr^Tft-.efrr 
interrupção rixecuçâo dcfCoiiiratu, 

Kl) Ef/ítOarti jmpamorsty t>as comrtçoes è preços pactuados no Còn<:rntu; 
^''NòiTticpV a CONTRATADA, po» escrito! sobre iRipèrfesçôèíí. falhas ou íírsgúiarídiades 
constatadas na oxécüçao do serviço para que sojaínVadotadas as medidas correlivas 
necessária ;̂. 

f ) Foineçor•rpbí escuto. às informações necessárias para o «teçcrtvotoimanUi tios serviços 
otijeto doíri^trrtto, 

g l Çxííjír c cumprimento do tòdas as obrtgaçôes assumidas pela CONTRATADA, do acordo 
cJóusufás tasrttratúais» e os lermos ae sua ptoposln 

J Zelar po'o cumprimento das obrigações da CONTRATAOA reiatives è observância das 
'nrurnas vigentes-. 

i) Proporcionar todas as condições pom que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços do acordo com ;OS doierniinaçOas dèsto Contraio, do Êdilai. especialmente do Termo 
de seus anexos. 

<} Folar (:ara quo durante toda a v«jcnc<;v deste contrato sejam manudás: em compatibilidade 
com as obrigaçOas assumidas pela CONTRATADA. iodas as condições do habilitação 
qi/alift&ação exiqidas no IÍCÍUTÇÁO. 

:Vj Permitir .o ACOSSO dos empregados dn CONTRATADA, devidamente identificados. suas 
clp.pendincas para execuçAo ce serviços; 

i) Disponibilizar a CONTRATADA normas e rernilaméntos Internes aplicáveis aos locais # ã 
execiíçAò dOs sOrviços. 

tr») Cumprir fietmento as disposições no Contrato 

CLÁUSÜLAjQUlNTA - DO PREÇO 

Or> proços srto fixos e Inuajuslâveis durante o ireoscurvu do praia de 12 {uo»o} rvoses da iinta do 
apresentação oa proposta. O vátor global deste contrate eqüivale ao vaUM da proposta vencedora. consistindo 
om R5 ( ). considerando ou valores unitários de RS ( .} objeto do fi&taçào Prc^Ac Eletrônico 
n" tíft/2011. pnra o tetõ . .. . que corresponde nos scrviçcw i!u 

ra rógra fo Primeiro; O CONTRATANTE descontará da faturj monsal da CONTRATADA valores ducon*r>;es 
<M o«^orrònV.ias vonficaüas na prosiáçâo do serviço (conformo previsto no lOpico f 5 e t<5. no Anexo i ao editai). 
<n;iftns, o quaisquer prejuízos causados pula execução d «fite compito, desde que per culpa d a 
CONTRATADA. 

Parágra fo Segundo: Nos preços rofendos no çnpui desta cláusula ostáo inclusos todos os custos inerentes â 
prestação Oos serviços contratados, sém cxcèçâu, conforme previsto rio Anexo I. rio editei, inclusive 
salários; oncarrjOs sociais, pi evidenciámos. irabUWlstás é rescisórios dus empregados ris CONTRATAOA 
Iodos o » CUKtOS diretpá e indiretos, mais Os impustos c laxas de qualquer natureza que incidem cu vennum y 
•no.idir sobie o cumprimento tíesic contrato 

Parágrafo Terceiro Caberá a CONTRATADA, proceoor. som rtnus para o CONTRATANTE, eventuais 
.íüoqtiiiçòrís, de forma a propiciar a pcfoila exocuçôo dos serviçns aw*tif»i»ouí». 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro; O pnqamonto devido rt empreso CONTRATADA será efetuado no prazo <!e atú Ofl (oito) 
dias ütoia, utraveo oe Ofd»in oo Credito, mediante dopAnito om conta corrento uw nuuo meio 
(ueviain toolstoçoo vnjento. contados a partir da apmuontaçáo da N<ito FiseüüFaturi», propoiciormimonte ao 
número de serviços efetuados, u n(>os a tíocJnriiçAo pelo CONTRATANTE rfo atesto da» feiúra* 

rnitAi IMU OAO etr. .'KCnico W m/y.-* > 
.tx 



VERSO DA FL 
TCE / GEARQ i 

/ 

Parágrafo Segundo: Em havendo alguma pendência imjHídiliva do pagamento. surá considerada tíntii d:> 
apresentação da fatura aquola na qual ou>fr&u a regulorizaçfio da pendência por"pane da CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro; A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, om caso ae mora 
sory calculada considerando a data do vencimento di» Nota Fiscai/Falurá e dò seu efetivo pagamento de 
acordo com a variação do INPC do IBGE. pro raia lompotis. 

Parágrafo Quarto: A noia fiscal dever d ser omiiidíi em nome do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 
CNPJ - 13.1 ÜO. /22'0001 -60. Endsieço. 5* Av do CA9, 560. edifício Anoxo no Tribunal de Justiça OFP-
41. A15- 071 • Sofvador.BnhIa. 

CLÁUSULA SÈTJMA - DA REPACTUAÇÂO É OA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

p3ragrafo Primeiro: Havendo prorrogação cuulratual. a repactuação será permitida, dosdo que ohsarvado n 
interregno mínimo df». um ano. n cnntnr da data limite para a apresentação da proposta, ou da data do 
orçamento a qun a proposta se refonr. cu d3 data da uliima repactuação. A repactuação poderá ser Wt.i cvm 
basa em Planilha do Custos e Formação tfc Preços, comparada com pesquisa do rtierçado rios vaioros 
praticados 

Parágrafo Segundo: Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos náo renováveis já payos ou 
amortizados no primnno onu tia contratação serão eliminados como condiçáo parj a ranovaçao. 

Parágrafo Terceiro: No mtimento da prorrogação contratual, a CONTRATANTE irá assegurer-sc- do quo os 
preços contratados orinlinuam cumpativeis com aqueles praticados no mercado, de formo a garantir a 
continuidade da contrAt.ição mais vantajosa, çm relação à realização de uma nova licitação, 

Parágrafo Quarto : A parcuía que diz respeito a proporção do insumos envolvidos na Prestação Ut; Serviços, 
noa termos tío >nc. XXV do art. 8o da Lei Estadual iV» 9.433Í0& será atualizado mediante-?i oplicação do 
INPO/1BGE. Quando for o caso. Sobre ci parcola do preço dos Recursos Humanos, poderá ser admitida a 
repactuaçáu no Jntcrrerjna mínimo <tu 1 (um) ano, tjuo será contado a partir tíu data hmite i>am apiesentaçao 
fios propostas cunütonto do insirítmcnto convocatório ou da data do orçamento a que a proposLa se reterir. 
adm»Undt>se. como termo inicial, a daia do acordo, convenção ou dissídio ealclivo de trabalho ou equivalente, 
vigonie á época da apresentação da proposta, quando a maior parcola do aisio d » contratação for dooorron<ft 
dc mfto tio obra c osíiv^r vinculado as dalas>bHse destes instrumontos o quo seja comprovada o ativipaoe 
proponcorante do Controlado: 

Parágrafo Quinto: Quando a yumraiaçyo envolver mais de uma categoria profissional com dAtas-oase 
diferenciadas. a dota m^ial para a contagem da anuaiidado será a data-baeo do categoria profissional o nu 
reprusonio a mnior parr.oln do cusio do mào dc obra d<* contratação pretendida: 

PorAcjr j i fo Soxto: Nas rcpoctunçfcos sutisnqucntos á primolra, a anunlidadu.scrá contada a partir da data ria 
úl t imi i repacluação ocorrida. 

Parágrafo Sétimo: As ropucluaçòcs fiorâo precedidas d* südcitaçáo das partes. acompanhadas de 
domons!»açjo analítica da alinraçáo dos custos, para mafs ou para monos, por moto do aprosentgçào da 
planilha do cusios e íunnaçôo do preçus o do novo acordo ou convenção coletiva quo fundamenta a 
repar.tu.içim. vodarta a inclusão pur ocasião o » ropactuaçáo, de benefícios não previstos na proposta inicial, 
exceto quando se lotnarwm obrigatórios por foiça do instiumenio icgal ou norma coletiva. 

Parág ra fo Oitavo: Quando dy sotiolaçáo oa repacliiaçík». esla somomo será r.oncedidn mediante 
nyrjdC-i^çán 'mire as partes, tonsiüoríindo-.ic. 

alos preços piaticudus no merendo o em outios contratos da Administração: 
OJilS pfjrítculnndadfts rio rtontMto Am 
cias novas nomi«s coletivas dar. categorias prriíífttilonaís abrangidas; 
dja nova planilha com a variação dofi custos .iproKnninda, 
oíindicodorcs setoriais. tatiufns d*i tohrlciinteb, volorps oficiais do r«fcròftcia. tarifas públicas ou nulros 
uuuivainntns. o 
ri» tihiponiliiiíd.-Kir» oivumentnnrj <io 1 J(iA 

PRECAÍI «:i.einifiNico m-W.-. 
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P a r á g r a f o N o n o : Admitida a ropactuação. sc>é Içvrado termo nditiyo contrato. 

P a r á g r a f o Déc imo : O praro reíenílivánifíiiorrnunle ficará suspenso enquanto a C O N T R A T A D A n à ó n u m p n r 
o s n lós ou apresentar a dóclimeniaçâo solicitada pèla CONTRATANTE para a comprovação ria variação Cos 
custos. 

P a r á g r a f o Décimo-f?,rlmoiro: O CONTRATANTE p oclerà realizar eiiigèncias paia conferir a var iação rio 
custos a legada pcln^CÒNTRATADA, 

P a r á g r a f o Dèc imo-Segundo : Os novos valores contratuais doconentes tias repactuaçòcs terão suas 
viíjtYncias iniaadas observando-se o seguinte: 

a ) n i??.rtK it.í assinatura do toVmo aditivo; 

i>) cm "data- Jutuia. rjesdo quo acordada ontio as partos. s*m prejuízo <ta <;onta<y?m d « 
periodicidade para concÓESão das uróximas rcpactunçòes futuras: ou 

O em dalH anterior A mpacíuaçàó, exclusivamente quando a repactuaçâo envolver revisão c o 
custo da mão' dê obro e estiver vinculado a instrumento togai, acordo, convenção nu sentença 
normativa quò contemple data o o vtqílncia rolrí>ativ;i. podendo esta ser considerada pára « íeitu d e 
compensação do pngamento devico. ;tss«n como pam n contaijorn dy anuatidado ám repaciuaçOcs 
futuras-. 

P a r á g r a f o Decimo.Tcrce iro : No caso previsto anteriormente, n pagamento retroativo deverá s&' conced ido 
cxciuswomento para os itens que motivaram a rotroaiividado. o apenas om relação A diferorçg pòrventurd 
oxwto.nto: 

P a r á g r a f o Dècimo^Quérto: O CONTRATANTE podem pruver o payamonto rotroatrvo do periodo: quo a 
proposta Uu rcpociuaçôo pcrmanftceu soD sua análise, por mtjio dt> Foimo do Reconhecimento d e Dívida; 

P a r á g r a f o Dòcimo-Quinto: Na hipótese anterior. 0 período que a proposta permaneceu sob n anáíísu do 
C O N T R A T A N T E sorí contado como tempo dococridíi para fins dc. contagem da anuaüdada da orõxírna 
repactuaçâo. 

Pa rág ra f o Oèclmo-Soxto: O CONTRATANTE asstxjumr-se-á de que os preços contratados r.no compat íve is 
com .iquoles praticados no marcado. dc forma o ya/antir J conilnufdádo da contratação mais vantajosa A 
Administração, nôo se obrigando. pO'$, a rop.ictuar contratos entenda cont/üdos a os interesses públicos. 

Ò L A Ü S U L A OITAVA - DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÒMICO-f lN ANCEiRO 

P a r á g r a f o Primeiro: O valor coniíaiatío poderá Rür revisto antes do pra/.o provisto pnra reajusto com vistos a 
manuiençao do •íquiiiOno íconúmico-Tinfincniro do Contiato. ns foima do olinea 'd" irwitfo lí, sn cia t o« 

0.4:0/0*», modinntc sul«cilaç.1o formal da CONTRATADA. obudcctda n soQuinln condição: 

P a r á g r a f o Segundo : As isvunuiais soircüaçóes dev*«óo fawíMié acompanhar do planilha analítica e 
documento quô comprovo a supervenidnçia do fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém du conseqüências 
iricalr,ui:)vpis, retnrdadoms ou impeditivo* da yxocuçfio do njustndo, ou. oindn. caso «Io forço maror. caso 
fyrtuitu ou (ato do prlncipo, confiijürürido áren cconòmicn oxtfíiorciniirín ou extracontraUiof. d e m o n s t r a n d o o 
seu Irtipacto nos custos d o contrato, 

C L Á U S U L A N O N A - DA FISCALIZAÇÃO 

Competirá no CONTRATANTE, através d j StíTIM - SccrÊtatla do TttcnoUiíjifi dn Informação (• ModArnizjjçfto 
proceder ao acompanhamento d » exocuçdo do contrato, na fôrma do ad, <ta Lot Hfttüouai n*1 9 U^Ct/Oíj. 
bom OHalni recobor o oBjclo wçundo o disposto no art. IG1 do Ler Esinduat ít.-l.l.liDS, competindo ao servido» 
ou cornitfKÜo UoHl^neOos. primorclttímontft-

u|ur«utnr, flm r t jp io l ro prnpno. na ocorròncuic rríinUvrn à hmuç/iq <io contruto, dutornur iuní to o s 
prov idAnciâ t í n o c o s ^ n u s h corrcçAo du» '/ i lhon ou dofoltoA oosorvadou; 
ttMransn>it» n CONTRATAOA instruçòcu ft comunícnr nitòraçóos <.m prn?.nfl o <*.rorio^}r;inio« tte 
'ÍXYCUÇÍÍO. QU «indo fór o UÍISO: 

b'ouAu pmlgao r.t.r. tnonn:o w oa.yi > 
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V Wh; «moümui ciênoa seus Supenores <? ao Nüciro de Lícliüçào. dos incidentes e ocorrências da 
exttcução que possam acarretar a Imposição de sanções ou a rescisão contratual; 
d)udotar, junto a torcetros. as providencias necessánas para a regularidade da execução do 
contrato; 

^promover, com o presftnp da CONTRATADA, o vcrificaçéo do vxucutfo j.i resinada, emitindo 
a competente habilitação para o recebimento de paüomemus; 
llesclarecer pronuimenio as dúvida -:a CONTRATADA, solicitando ao sotor competente da 
Administração, so n«jcosr^j»o. parecer de esptKraüsias. 
jOordunar o imediata retirada, dc- suis doponaenoas. de empregados da CONTRATADA, cuja 
pormunúncrn seja mconvaniBnte ou quo vunha embaraçar ou dificultar a açào fiscaíaadora, 
correndo, por oxetusiva conta da CONTRATADA, quaisquer ônus decorremos dos leis trabalhistas 
h prevtdunciAriHà. bem como qualquer outra que tat falo impor,ha; 
ijjsoli&lar da CONTRATADA, a qualquer temod. o apresentação de documomos roíat-ionados 
com a execução do conl/.ito 

Parágrafo único; A açtío ou omiss«tu. total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE, não oximirà a 
CONTRATADA üü total responsabilidade na execução do contrato 

CLÁUSULA DÉCIMA. DO PRAZO OE VIGÊNCIA 

O contrato torâ v;gôncia do 12 (dozej meses, contados da data de sua assinatura, o eficácia e validade a 
partir da publicaçào resumida no OiAno da Justiça Êietiénico. admitida a sua prorrogação, nos t emos do 
artigo NO da Lei Estadual n® 0.433/05. de acordo com a conveniência das partes, fundado ny interesse 
público o autorizado pela autoridade competente. 

Parágrafo Primeiro: O inicio da preslaçíVo dus serviços se cará em em até 30 (trinta) dias corridos 
contados da data da realização da reunião de alinhamento, conformo definido no lópfco 10. do Anexo l 
do edital, preferencialmente no primeiro dia do môs mais oróxímo. Caso náo soja possível sorà calculado, 
para ofoitos rio pagamentos, 0 valor proporcional a trinta dias no p/irnoiro més de prestação dos serviços, 
podoru ser autorizado o inicio da prestação dos serviços em prazo menor so a CONTRATAOA declarar estar 
inteiramente apla A assunção pleno dos surviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA -PRIMEIRA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

Parágrafo Primolro: A CONTRATAOA ficará obrigaria a aceitar nao mesmas condições contratuais 
acréscimos ou supressões quo se fizerem no objeto al i 25% {vinto o cinco por cento) dn valor inicial 
atualizado do contrato, nn forma do (Jt) art. 143 da (.ef Estadual n° 9433/2005. sendo que nenhum 
acréscimo ou supressão ooderA ser realizado sem a devkla motivação ou exceder o limite, estabetoc.do no 
subilem anterior, salvo as Supressões resultantes da acordo celebrado entre os contratantes. 

Parágrafo Segundo; Do acordo com o constante na proposta da CONTRATADA, no* preço* roíemíos no 
r.aput dosto cláusula estíiu inclusos lodns os custos, impostos t> taxas de qualquer natureza quo, direta ou 
indirouimonio. incidam nu vanham a Incidir sobre o fiel cumprimenta d*slo contraio 

Parágrafo Terceiro Caberá d CONTRATADA, proceder, &om ônus para u CONTRATANTE, eventuais 
adoquaçfos, do forma a propiciar a perfeita exricuçào dos serviços comratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

hm qnrontio de ptond, firtl e segura execução de tudo o que fie M obrigado, a CONTRATADA prestará 
garantia de 5"/» (cinco porcento) nobrs o preço ylnbaJ do objeto a ser contratado. 

Parágrafo Primeiro: A garantia sorá prestada em caução em oinhcuo ou títulos da divida pública, s ^ r n 
j)arnntio ou «onça bancíinn. p»)!i> pmzo equivalente ao deste r,onlr«ln acrosdtío d» rr*í»',» três 

PnrÀgrnio Secundo: O cf tcuio da atuatuaçáo monotáría tio vamr caucionado cm diimuiro será f ^ t o 
aplir.nnilu-sn o indico mola vantajosa para a Administração <?ni«« a data do retenção da cauçáo e da devolução 
D.* VJJIOÍ. 

Paragrnto Tercalro: A ItbwraçAo dn t.pianito im sui> 'estiluipto so dará após 151018-^5 
Çj^cojxiDLOliOA0 C0Q]r^UüJÍ a wmprovHçflo dv nu»l<«var> rln todn* rtu obrii>t»çôes trabalhistas e 

r OUAt PRC<iAiJ El FIROwco »»1 «a I 
«M , 

/ \ 
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prflviücacinrios dos rr;r.uisoshumanos cnvolvidos na Prestação dó Seiviços, inclusivc garantidas -eventuais 
d'irr^ndas;iodicia?5 UecoriómcS da piesehtócontratação. ncs'terrncfe do insUumontn Contratual e quando em 
dínheVò. álúalizada monctímiimanta. deduzidos cventúars vaioros devidos ao CONTRATANTE., 

Parégraifo Quarto:. A yarantia será obrigatoriamente rovistá o complementada quando houver redução da sua 
representaiividaíio percentual por vnr.oçdó econômica do edntrato ou descontos dò valores dovidos no 
CONTRATANTE, . >• 

Pa rág ra f o Quinto: No caso dp alteração do yalur do ccntríUo, ou. prprrògáçao de sua vigência, a garantia 
devorô ser nèadequada ou renovada nas mesmos conriiçocs. 

Parágra fo Sexto: Sa o valor da garantia for utilidade, M a t o u parcialmente, pela CONTRATANTE, par* 
compensaçôo o e preju»20 causado no docorre» da execução contratual por conduta da CONTRATADA. g s u 
deA í íá proceder it respectiva reposição no prazo de Í5 {quinjò) dia* úteis, contados da data em uur tiv<í;r skío 
notificada. 

C L Á U S U L A DÉCIMA - TERCEIRA: DAS PENALIDADES 

A CONTRATADA cumprirá, rigorosamente, ns condições estabelecidas neste contraio. na projiosta 
vencedora, no edital o sous anexos, sobretudo no Termo do Referência, para execução do serviço, objeto 
deste contratò. inclúsivo obnyaçòes adiccnais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, doscumprindo 
ns obngaçòos conlraluais ou cometendo os ilícitos previstos nos artigos 104 o 18C> da Lei Estadual n* 
Ü.433/0h. Sujeilar-se às penalidades cabíveis. 

Pa rág ra fo Primeiro: Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. e ?35 da Lei 
Estadual 9.433/05 o art, 7C da Lei Federal n* 10.620/02, sojuítando-se os infratores as commações legais, 
especialmente as definidas no ari. 186 do mesmo diploma, garantida a previa e ampla defesa cm processo 
íidrmnistf ativa 

Parágra fo Segundo: Constitui Micito administrativo á conduto praticada pela CONTRATADA quo. nos termos 
dos arls. 184, V, e 1,85 U. ria U i Esyulual n°Õ.432/i>5 c/r. o wt 7° da lo i Federal n° 10 520.'02. apresentôr 
doctaroç-ao ou qualquer outro oocumenlo falso erigido para u certame, sujoitando-se o infrator, cxr . 
fundamento nos ads. 195 dc 180 ttl, paràpiiiío único, da Lei n° 9.-133/05. â doclaraçdo rio Wdo«»í»'dodn paio 
licitor o contratar o Administração PúUu-.a. cumulada com a muda ara «slooelecida, de 10% (dt*.!) do vaior 
o í c tndo ou cuntrntado. som prejuízo d.m demais t-onuntiçôes legais. 

Parágra fo Terceiro: Á CONTRATADA que incorrer nas faltas administrativas previstas na Lentas,f io serAo 
aplicadas, som preiuizo do disposto no art. 1Ô6, parágrafo único da le i Estadual n° 9.433/05. as ponaüdorjes » 
neyoir: 

I. Multa, quo scrô graduada do acordo com á Qravidade dn mfraçôo, da seguinte forma, 

)i} 10% por cenlu) sobre o valor total oo contrato. em caso de riescumprimonu» tou> ti--» obrigação, 
inclusíwv no do iowum do adjudlciitóno «m liimar o contraio, ou ainda nn hipúteso dn negar-**? -t 
ofetuar o reforço dn c^uçrto. dontro de 10 (der) dias <;onlodos do data de sua convocação; 

n) 10% (de* {>or cento) sobre o valor meiunl do contrato, em caso dn descumprimento pmon' das 
onrigaçoes contrniuala, sejam <>ias de fixecuçõo ou outras definidas neste contrato c seus anexa* 
referidos, oxcotuando-sc as hipóteses do mota previstas nas alíneas "c' o "d' desta clóusuia; 

r> 0,3% (IrOs (lúcinios por como) ao dín. aié o ulgesimo dia o » atraso, sobru o vniw aa parte do 
fórnecímenio Pir sorviço nâo rflaltearln: 

d) (sota dftcimos por como) sobie o valor da jvirte do fornecimento ou serviço nflo ronu/.ado. por 
c:tdn f l b ítut)S«í<|ucnU( ao iriyúíumo 

It. Suepensào temporário do direito do cadastrar o licitar e impedimento de contratar c o m a 
AdminimróçJio, por prato não oícedente a 05 (cinco) ano». <ios q»»i Ifir.werom nws ilícitos previstos nos 
fnciüOA V I o VII dn lUt 1IM o l. iV. Vi n V(i d » *rt. I « 3 ilu U » Estadua» nft 0.^33/05 

Ul. OeclorAçAo do InldoiKldído parn llr.ltar o contretar com a Administração, cnow.inlo 
IHjMiur,iinm os nw>iivos dutcirtilnanios dn piiniçAo mi alA que seja promovida n mabilitaçôo porunte a 

i.DrtAl.fHCOAOGlMIUVJiCO N-th JO') 
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-lulofuliKto competente para aplicar a puniçSu. os cjuo incorram nos ilícitos tirevistos nos t»cisos t a V do art. 
UW e (i, lll « VríoaM 18f> da i o» Estaduul n°<t.433'05. 

IV. Déscredonciamemo c>t> sistema da reqistfrj f.üdasUai. 

Parágrafo Quarto: As multas a que se refere este oniço nào impedam que a Administrarei rescinda 
umiuteraimenie o contraio e apfiquo as demais sanções pievisias na lei. 

Parágrafo Quinto: As muitas previstas neste nem não tôm caráter compensatório o o seu pagamento nào 
eximirá o CONTRATADA da rp,s;jonsdOílitlcido por perdas o danos ttecor<entes das infrações cooKítidas. 

Parágrafo Soxta: O atrasa nu payamento das parcelas irctalh.stas, previdencianas e tributarias ó. 
consírlerado falia gravíssima, podendo ensejar & rescisão contratual, se repetida mais do uma ver a cada 
anu3fic)3dc contratual, so liouver prorrogações. 

Parágrafo Sòtirna: Para a aplicoçiio das penalidades previstas serão tavadas em cunta a natureza o a 
gravidade t:as possíveis faltas, cs prejuízos dela advindos para a Administração PúWica o a reincruftncio na 
prático do ato 

CLÁUSULA DÉCIMA- QUARTA: OA RESCISÃO" 

A inexocuçyo total ou parcial íio contrato enseja 3 sua rescisào. com as conseqüências contratuais u as 
previstas cm lei ou requlamcmlo. 

Parágrafo Primeiro: O CONTRATANTE au longo d;i vigência cio contrato poderá rescindi-lo Conforme 
dtspomcj no art 108. da loi n® 9.433/09. mofwadameme, desde quo seja a CONTRATADA notificada, por 
escrito, com antecedência «jc 30 (metal dias cowtdos, nsseyurados o contraditório e a ampla detVsn. 

Parágrafo Segundo: Quando a rescisáo ccurrcr ccm base nos incisos f o XVI a XX cio art. 1G7. da Lei n " 
9.4 33/00. som quo iu>|0 culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos r^darmento 
comprovados que hwver sofrido, lon^lo ainda O roito u. 

. i j devolução da garantia"; 
h) pagamento» Joviiios pelo execução Mu contrato diê a tíala da rescisfitv 
c ) pagamento do ruMo da «Hsmot)iíJ*açüf> 

Parágrafo Terceiro: N'o case de resosflo detorminatia por ato unilateral da CONTRATADA ficam 
»SMit|uracioa ít CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções cabíveis, 

a) o/ccuçüo doa valores das mtillas e mdonizaçóes devidas a CONTRATANTE; 
b) rtrlençâo dos créditos decoricnles do cor.lralo otO o /imite dos prejuízos causados u CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto: O contrato poder A ser ruscmiiido per acordo ontru as partes, dftftde que han ronvemónoa 
paru o CONTRATANTE r.onsoorUo. u dispoMo n? inciso 1! do art 160 da i ei n* 0 433/05 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA: DA REGÊNCIA LEGAL 

Submolo-st). o presentíj contrato às disposições contidas nas Leis Estaduais ns$ 9,<t33/0í>. kh Compiomentar 
n*í» e suas alterações posteriores Laís Federais n«s 0.666/03, fi^i2/ât o - o.520/0?. Decretos 
JnUmiánus dn Tribunal do Justiça du Caiado da Oalua 12/03, <14/03 o 13.'0B. n damais loyístaç^b 
:»piicávíí/i>. 

CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA; OA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A duspefiO tlocofrenie do presam»» inHlrumnnto correspondi: ao valor global do RS ( ser;i 
tHOnilida no prAtutnld mercii-in. nlravo:» da Atividade/Projeto Elomanto de Oftspesa Sub-
f - i amen to . . . .Fonte n* d» Informação 

CLÁUSULA DÉCIMA- SÉTIMA: DO FORO 
toiut 1 ' W T Ü À U K I r. R R O N T C O fy A». 

/ 
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Á s partos n fegem o íorò dn Comarca tln Salvador, Eslauo da Oahio para dinmir quaisquer dúvidas tu; 
ques tões resultantes do r.umpnmonto do preientu contrato, ccm expressa.renúncia do quüirjurir ouíro. p^r 
mais privilegiado quo SHJH. 

E. por estarem justasse Contratadas. as partes firmam o presume instrumento, cm 3. {úèsj vias. de iyuai teor o 
tomia, para iirii eleito. juntamente com os testemunhos. «baixo identificadas 

Salvador. o e de 20'. 1 

C O N T R A T A N T E . 

T R l l j ü N A L OE JUST IÇA 0 0 ESTADO DA BAHIA 

C O N T R A T A D A : 

T E S T E M U N H A S : 

ANEXO I A O CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTR6 SI C E L E B R A M 

, E A 
EMPRESA 

(P regão Eletrônico n° 8B/2011 -
P rocesso h*27847/2Ót1f 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE OA INFORMAÇÃO 

O ES I A D O DA ÜAHIÀ, pessoa jurídica de dírtíto público, inscrito no GNP j iMF soe o nc 

Í3.93/,t)32/i>00l- GO. por intermédio dü TRIBUNAL OE JUSTIÇA DA BAHIA, ór^.ic do 
Pòdftr JudiCliirto, inscrito no CNPJ/MF sob n° 13100722/0001-60, com sede o fora nnuwi 
cidado dr» Salvador, Hstado da Bahia. ny Quinta Avenida, n" 560. Centro Administrativo da 
Gnhin - CA9, rrprosimtadc» i>nr ndíante denominada HlmpU.smante 
CONTRATANTE, e. do entro lado inscrita no C N P j s*>b 

, doravante designada simplesmente C O N T R A T A O A . 
rnprniumtaíM por inscrito no CPÍ-/MF sob n"1 

rosoivom. tendo em vista o tonstanie c!o PA n" 
r.rjm arnmo noa noimns Qftrtmonti!« da Lm Estadual n° 9,43.V0íí e, nu que couber, na Ltii 
t-otJcru> i r O.üüWEVi u (temais ctisposuívos leynís aplicáveis, e tendo em vista o constante nu 
PA n p 8033/2011. o sempre que em conjunto referidas como PARTES p n o eloitus deste 
r U R M O DÊ CONPIDH NC1ALIDADE DA INFORMAÇÃO, dorav,m!o donomirinDo 
Aimplesmemo TERMO. e. 

CONS ID f cHANDO quo, om r r d r » Atoruiiiiumm rt «xigAnoi» ilu Cunlríitn M" . . cetebfttdC pulas P A R T f S . 
tJortwnnlo ponnmtnndn CONTRAIO, cujo otyoto ó ••» med.autu 
tonri içàob oiünbõiocidou peto CONTRATANTE. 

C O N S I D E R A N D O quo o presente THRMO vom para regular o uso dos üados.rrtyras do negóco . documentos. 
infoimnçOes, ftpjítm oluw <ütcri»n# ôu verbal»» Ou de qualquer oulro modo apresentada, tangível nu inianyivyl. 
untre ouiraft. doraynnto denominados filniplaíimvnto do INFORMAÇÕES, quo a NOME CA 
f I M P R Ê S A . . . . Hv«r ac*íS*> om vlnude fto «xncuçdo contratual: 

EOitAt WCGAO eUiTRÍ/rj^r,'. N-

•M \ 
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* L E G I B I L I D A D E 
C O M P R O M E T I D A 

CON S < QE R AN DO á necessidado do manter sigilo e conlidendalídaae, sob pena de responsabilidade civil. 
penat e administrativa, sobre todo e qualquer assunto do interesse do CONTRATANTE do quo a NOME 
DA EMPRESA tomar conhecimento em razào da execução do CONTRATO, rnspoiljuido todo-, osv 
critérios nstapelecicíos aplicáveis às INFORMAÇÕES: 

O CONTRATANTE ostab«lecu o presente ÍERMO mediante ns cláusulas o condições a seguia 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto deste TERMO è prover a necessarín e ndoqi^da proteção ás INFORMAÇÕES do CONTRATANTE, 
principalmente aquelas classificadas como CONFtOENCiAiS. em razão da execução cio CONTRATO 
colobrado entre as PARTES 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

0} As estipulações o obrígaçòos constantes tío presento instrumento serôo aplicadas a todas o 
quaisquer INFORMAÇÕES reveladas pelo CONTRATANTE: 
b) A .... ...NOME OA EMPRESA <u; obriga a tnanior o mais nbsolutu sigilo e 
confidencialidade com relação « iodas e quaisquer INFORMAÇÕES que venham a ser fornecidas 
pelo CONTRATANTE, a partir da data da assinatura deste TERMO, dovendo ser tratadas como 
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, salvo aquafas previa e formalmente classificadas com 
tratamenio diforenoado pelo CONTRATANTE: 
c) A NOME DA EMPRESA se «briga a nao revolar. reproduzir, utilizar nu dor 
conhecimento. oro hipótese alguma, a terceiros, bem como a n3o pormttir que nenhum de r.nus 
diretores, empregados e/ou propostos faç3 uso das INFORMAÇÕES do CONTRATANTE: 
o) O CONTRATANTE, com tmsc nos pnnclptos mstiluidos na Seyurança ü3 Informação, zc-larà 
para que as INFORMAÇÕES nue recebor o tiver conhecimento aejam tratadas conformo a 
natureza de classificação informada pela NOME DA EMPRESA .,.., 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE 

Ap obrigações constantes deste TERMO não sordo aplicadas às INFORMAÇÕES que: 

a) Sejam compiovadamente de domínio publico no momento da revelação ou yp6s a revciaçao. 
excoto se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão das PARTES: 
b) Tenham sido comprovadas c fegilimamcnle recebidas do terceiros, estranhos ao prosonte 

0) Sciam revolartíiti um razão dc rcquisiçfto judicial ou outra determinação válida do Governo, 
comente ate a oxtonyju de tais Ordens, dosdfl que as PARTES cumpram qualquer medida <ie 
proieçáo pertinente o tenham sido notificadas sobro a oxistôncia de tat ortfam. previamente e por 
escrito, dando a osta, na mndlda do pnssfvat, tnmpo tvtoii para pieitoar mndrdns rio proteçáu que 
julgar cabíveis. 

CLÁUSULA OU ART A - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 

*») A NOME OA EMPRESA se compromete a ulilUar as INFORMAÇÕES rovolodns 
exclusivamente para o » propósitos da OXAUUÇÍÍO do CONTRATO, 
bV A NOME OA EMPRESA se compromete a n. lo nfetuor qualquer cópia oos 
INFORMAÇÕES sem n consentimento prévio e expresso do CONTRATANTE; 
b i ) O consentimento mencionado na aiinea "D", entretanto. sera dispensado para cópias. 
rcproduçòoc ou dupliCaçboa p.v/i uso interno das PARTf S; 
r.) A ...,N0ME OA EMPRESA s e compromete a ctaniificar a eus diretores. 
empregados e/Ou prupuatua üo existência deste TERMO e da natureza cunfiuenctal 
INf-OHMAÇOEb dO CONTRATANTE. 
d) A ..., NOME DA EMPRESA deve tomar tocos as médicas nocess^na» a protoçóo 
das INFORMAÇÕES do CONTRATANTE, üem como evitar o prevenir a revelação a terceiros, 
oncato sn devtdaiilento autorizado por escrito pelo CONTRATANTE; 
o ) C.ida PARXF permtmecorA como ònxa proprietária tie todas e quaisquer INFORMAÇÕES 
nvonurnimonie revelaria* A outm pnrto em função na execução do CONTRATO: 

TERMO; 

fcUrfAi fwpiiAf) Fi íniK')NiCON'bí,?í'H 
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C O M P R O M E T , D A 

í ) O prescnm TERMO niiu imfncn o concossiio. pela parto r ovei adora À pano recuplona. do 
nenhuma licença ou qualquer outro direito, explicito ou implícito. em rclaçSo a qualquer direito dé 
patente, direito de etiiçSo ou qualquer outro direilu relativo ã proprieciadeIntelectual; 
g ) Os produtos gerados na ôxecuçào do CONTRATO, l>ehi conto as INFORMAÇÕES repassadas 
ã NÕME üA EMPRESA são única e exclusiva propriedade ir,teteclu<n dó 
CONTRATANTE; 
h) A . . . N G M G ÜA kMPRESA .... ürrnafíi acordos por escrito com seus empregados e 
consultores ligados direta ou indiretamente 00 CONTRATO, cujõs termos sejam suficientes » 
,garant:r b cumprimento do todas as disposições do presonieinstrumonio: 
i) A DA EMPRESA oDriga-se a não tomar qualquer medida com vistas a 
obler. pnry si ou para terceiros, ós direitos de propriedade intelectual relativos aos produtos 
gerados e MS INFORMAÇÕES quo venham a snr lèveiadás durante a execução do CONTRATO. 

CLÁÜSÜLA OU IN TA - DO RETORNO DE INFORMAÇÕES 

loriaa ns iNFORMAÇOES reveladas pv.ins PARTES permarwicem como propriedade exclusiva da pane 
rewcladora. o 15vendo esto retornar imediatamente assim que por ela requerido, bem como todas « 
quaisquer cópias éventualmonte existentes 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

O presente TERMO tem natureza irrevoyavol e irretratável. permaiiRcendo em vigor dosde a data de sua 
assinatura atéf 5 (cinco) anos apôs o término do Co.ilralo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
A quebro do sigilo e/ou da cunfidencialidade. devidamente comprovaria,possibilitará a imediata aplicação de 
penalidades previstas conforme disposições contratuais o logislaçoes em vigor que tratam dosse assunto. 
potíçnoo atè culminai na rescisão do CONTRATO firmado entre as PARTES. Neste caso, a n o m e r«A 
EMPRESA wsuiO sufeíia, por açüO ou omissão, ao pagamento ou recomposição de iodas as peirt^s 
o danos sofridos peto CONTRATANTE, ifuíiusivn as do ordom mori»l. bem cume as de rospnnsabiiklaURS uvii 
<1 enminai. os quais ser;}o npuradiiH em regular processo administrativo ou judicial. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

;ij F.ste TKRMO constliui vinculo indissociável ao CONTRATO, que e parte independente o 
rugubtórla deste tnslrumomu: 

0) O prosonte TERMO constitui acordo entre as PARTES, relativamente 20 tratamento de 
INFORMAÇÕES, (irincipalmente as CONFIOENCIAIS, apiicumio-se a todos e quaisquer 
acordos futuros, declaraçòns. entendimentos o negociações oscrilas ou verbais, empreendidas 
pelas PAU FÈS em açòas feitas direta uu indiretamente; 

O Surgindo divergências quanto á interpretação do pactuado neste t e r m o ou quanto a 
execuç&ft das obngaçóos dele decorrente?, nu constatando-se nele a oxietôncia de lacunas, 
solucionarão aa PARTES tais divorgtóncias. de acordo com os principies da legaiidado. da 
eqüidade, da mzoobitidsdn. do cconomicídade. da bota ló, e, os preencherão com estipulaçôes 
quo dôverflo cnrrespnndér n rosguiirdaf a;. INf-ORMAÇÒÊS do CONTRATANTE: 

d ) 0 disposto no prnsente (ERMO piov<iloc<rrá «enijMti orn caso úe dúvida, salvo o / p t o s í a 
detotminuçAo um conirâuo. sobro ov«ntu«'n3 {h&pusiçtn).-; constantes do outro» instrumentos 
lotinis conoKon rfelaiivos fS confidencialidade dw INFORMAÇÕES; 

ü) A omlsttüo ou tolerftncm rins PARTES, em exiyir o estrito cumprimento das condiçOes 
• istabolocidav neste mstrumnnlo, nòo constituirá novaçào ou renuncia, nem afetará o* direitos, 
quo pcxíúrAo sor nxercidOS a Qualquer inmpo 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

O CONTRATANTE elego o foro do Sniviiüur-BA. para dirimir cuaisquer dúvidas originadas do pros^nle 
1'fcfiMO, com rnriúncin expresso t» uunluuw outro, por mais piMogiaUo quo sojíi. 

rtDMAi. I>ki-/;.\0 tLfirR0H:CO rj* 
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fnferreira@tjba.jus.br 
TCE/GEPRO 

Re: [Ene: Re: Bases de dados em meio magnético - SOLICITA] 
PG. 363 

De : Fabricio Nascimento Ferreira Qui, 13 de Mar de 2014 12:23 
<fnferreira@tjba.jus.br> 

Assunto : Re: [Ene: Re: Bases de dados em meio magnético -
SOLICITA] 

Para : rosangela@macielauditores.com.br 
Cc: roger@macielauditores.com.br, 

nairo@macielauditores.com.br, Franco Bahia 
<fbklima@tjba.jus.br> 

Sra. Rosangela, 

Solicito que nos envie o relatório definitivo referente à I a etapa desenvolvida pela sua 
equipe. 

Atenciosamente, 

FABRÍCIO FERREIRA 
Assessor Chefe 
Diretoria Geral da Presidência - TJBA 
Tel.: (71) 3372-9620 / 9622 
E-mail: fnferreira@tjba.jus.br 

De: rosangela@macielauditores.com.br 
Para: fnferreira@tjba.jus.br 
Cc: roger@macielauditores.com.br, nairo@macielauditores.com.br 
Enviadas: Quinta-feira, 13 de março de 2014 6:35:29 
Assunto: Re: ENC: [Ene: Re: Bases de dados em meio magnético - SOLICITA] 

Prezado Sr. Fabricio, bom dia.. 

Informo que, com base nos arquivos de dados capturados estamos desenvolvendo uma 
ferramenta que nos permita fazer todas as críticas necessárias ao atendimento do objeto 
contratual. 

Retornaremos a essa instituição no momento em que tivermos essa crítica para podermos 
fazer as inspeções necessárias "in loco". 

Peço-lhe desculpas se houve falha na comunicação e não estavam cientes da ausência por 

mailto:fnferreira@tjba.jus.br
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Zimbra fnferreira@tjba.jus.br 
TCE/GEPRO 

Re: ENC: [Ene: Re: Bases de dados em meio magnético - SOLICITA] pG ^ 

De : rosangela@macielauditores.com.br Qui, 13 de Mar de 2014 06:35 
Assunto : Re: ENC: [Ene: Re: Bases de dados em meio $ 1 anexo 

magnético - SOLICITA] 
Para : fnferreira@tjba.jus.br 

Cc: roger@macielauditores.com.br, 
nairo@macielauditores.com.br 

Prezado Sr. Fabrício, bom dia.. 

Informo que, com base nos arquivos de dados capturados estamos desenvolvendo uma 
ferramenta que nos permita fazer todas as críticas necessárias ao atendimento do objeto 
contratual. 

Retornaremos a essa instituição no momento em que tivermos essa crítica para podermos 
fazer as inspeções necessárias "in loco". 

Peço-lhe desculpas se houve falha na comunicação e não estavam cientes da ausência por 
hora da auditoria. 

Segue em anexo uma minuta do relatório referente a I a etapa do trabalho, que diz 
respeito a segurança da informação. 

At. 

Rosangela Pereira Peixoto 

Diretora Auditoria - Grupo Maciel 

Em 12/03/2014, "Roger | Grupo Maciel" <roger@macieIauditores.com.br> 
escreveu: > 
> > 
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Zímbra fnferreira@tjba.jus.br 

Re: Bases de dados em meio magnético - SOLICITA 
TCE/GEPRO 

PG. 365 

De : Fabricio Nascimento Ferreira <fnferreira@tjba.jus.br> 

Assunto : Re: Bases de dados em meio magnético - SOLICITA 

Qua, 12 de Mar de 2014 11:05 

anexo 

Para : nairo@macielauditores.com.br 
Cc : Franco Bahia Karaoglan Mendes Borges Lima 

<fbkl ima@tjbajus.br> 

Prezado, 

Informo que desde o retorno do carnaval não localizamos a equipe de auditores na sede do 
Tribunal, inclusive para questionar sobre o fornecimento ou não das bases de dados solicitadas, já 
que não houve resposta ao e-mail quanto a este questionamento, conforme se verifica na cadeia 
de mensagens abaixo. 

<\ssim, solicito um relatório atualizado dos trabalhos desenvolvidos pela auditoria, bem como a 
justificativa para a ausência de sua equipe na sede do TJBA. 

Atenciosamente, 

FABRICIO FERREIRA 
Assessor Chefe 
Diretoria Geral da Presidência - TJBA 
Tel.: (71) 3372-9620/9622 
E-mail: fnferreira@tjba.jus.br 

De: "Fabricio Nascimento Ferreira" <fnferreira@tjba.jus.br> 
Para: janete@macielauditores.com.br 
Cc: "Franco Bahia Karaoglan Mendes Borges Uma" <fbklima@tjba.jus.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 6 de março de 2014 20:49:24 
Assunto: Re: Bases de dados em meio magnético - SOLICITA 

Favor confirmar se já houve ou não o fornecimento das bases de dados solicitadas. E, em caso 
negativo, informar quais estão faltando. 

FABRÍCIO FERREIRA 
Assessor Chefe 
Diretoria Geral da Presidência - TJBA 
Tel.: (71) 3372-9620 / 9622 
E-mail: fnferreira@yba.jus.br 

De: nairo@macielauditores.com.br 
Para: "Fabricio Nascimento Ferreira" <fnferreira@tjba.jus.br>, "janete" 
<janete@macielauditores.com.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014 11:30:59 
Assunto: Bases de dados em meio magnético - SOLICITA 

Janete, 

Att, 

Bom dia Dr Fabricio 
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AO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TJ_BA 

Salvador/BA, 27 de fevereiro de 2014. 

Versa o presente sobre o andamento dos trabalhos desenvolvidos por esta 
Empresa de Auditoria Independente - EAI nesse Tribunal, em cumprimento ao 
previsto na cláusula segunda, alínea "e", das obrigações da contratada. 

Etapa 1: Análise Geral de Riscos 

Término Previsto: 10 de março de 2014. 

Resultado Esperado: Relatório com os itens identificados na etapa 1 do 
Cronograma, a saber: 

(i) Análise da regulamentação/legislações especificas divulgadas, inerentes a 
cada grupo de servidor, bem como das normas e procedimentos pré-definidas 
pelo TJ-BA para o processo de folha de pagamento e seus sub- processos; 

(ii) Entendimento gerai e fluxogramação do processo de Folha de Pagamento, 
com identificação do nível de descentralização de atividades, responsabilidades 
compartilhadas na geração de informações de folha e formalização e 
arquivamento da documentação suporte dos lançamentos; 

(iii) Análise geral do ambiente de Tecnologia da Informação - TI, que suporta os 
Sistemas e diagrama de rede com visão global de toda infra-estrutura 
tecnológica envolvida no processo da folha de pagamento; 

(iv) Mapeamento dos riscos específicos existentes nos processos e sub-
processos analisados, considerando a Vulnerabilidade x impacto' da sua 
materialização (ex.: criticidade das atividades, volume de recursos envolvidos, 
volume de transações, etc.); 

(v) Análise da estrutura de controles em operação, manuais e de sistema, 
avaliando a sua eficácia na minimização dos riscos mapeados; 

Responsável: Paulo Cezar Amado Cintra T C E / G E A R Q 

Início: 10 de fevereiro de 2014 * L E G I B I L I D A D E 
C O M P R O M E T I D A 

Nairo Santos - Gerente de Auditoria 
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PG. 367 

Etapa 2: Definição, elaboração e execução dos testes 

Servidora alocada: Janete Cassol Pinto 

Desenvolvimento 

(i) Elaboração de um programa de trabalho detalhado, endereçando as 
vulnerabilidades detectadas na avaliação dos riscos, bem como os 
requerimentos definidos nas normas e procedimentos aprovados pelo Tribunal e 
nas legislações especificas divulgadas, inerentes a cada grupo de servidor; 

Início: 10 de fevereiro de 2014 

Situação: em andamento. Minuta do Plano de Trabalho entregue para as 
considerações julgadas cabíveis, pelo gestor do contrato da prestação dos 
serviços de Auditoria da Folha de Pagamento do TJ-BA. 

(ii) Solicitação das bases de dados em meio magnético para auditoria de 
sistemas, bem como documentação suporte das transações1; 

Início: 17 de fevereiro de 2014 

Situação: em andamento. 

Solicitamos o Banco de Dado - BD, em meio magnético, do Sistema Folha de 
Pagamento (Ficha Financeira dos servidores de 2009 a 2013), e do Sistema 
Recursos Humanos (Qualificação Funcional, Certificado e Mapa de Serviço por 
Matricula). 

Considerações: 

Para a consecução dos serviços constantes do termo de referência, nosso 
planejamento foi elaborado com base nas informações que tivemos acesso 
através do edital publicado, deveríamos solicitar a base de dados em meio 
magnético, para a auditoria de sistemas, bem como, também, para o exame da 
documentação de suporte. 

Do exposto, no parágrafo anterior, reiteramos nossa solicitação, de 
disponibilizar a base de dados em meio magnético ; com o suporte necessário 
ao confronto entre a ficha financeira e a documentação de suporte à 
remuneração percebida por cada servidor do TJ-BA. 

Ressaltamos que se trata de uma auditoria digital e precisamos das bases de 
dados supracitadas, sem as quais ficamos impossibilitados de concluir o 

1 I tem 7.2 .2 .2 da Anexo I - T e r m o de Referênc ia do Pregão Eletrônico 126/2013. 

Nairo Santos - Gerente de Auditoria „ 

www mj>ci0l4t<dilü'cs CíifP hi (51) 3037-5034 nairo-m.teiDfamii:c>re£ } ' 
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software para a auditoria da folha de pagamento dos servidores do TJ-BA, e 
conseqüentemente, executarmos os demais procedimentos referentes à Etapa 
2 dos trabalhos de auditoria, descritos a seguir: 

(iii) Realização de testes de auditoria, podendo abranger 100% da base de 
dados do processo envolvido, através da utilização de ferramentas 
informatizadas de auditoria; 

(iv) Confronto das eventuais inconsistências/ não conformidades identificadas 
com a sua respectiva documentação suporte para validação e documentação 
dos trabalhos de auditoria; 

(v) Conclusão sobre a existência dos riscos residuais com base no resultado 
dos testes, reportando as eventuais inconsistências/ não conformidades 
identificadas e devidamente validadas. 

Sem mais para o momento, continuamos à disposição para eventuais 
esclarecimentos. 

Naíro ísantos - Gefentc Auditoria Grupo 
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PLANO, PROGRAMA E CRONOGRAMA DE TRABALHO 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 

PARTE I - ABORDAGEM TÉCNICA E METODOLOGIA 

1. ABORDAGEM TÉCNICA 

O presente trabalho tem por objeto a prestação de serviços de auditoria 
externa na folha de pagamento de pessoal do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia (servidores ativos), no prazo de 120 (cento e vMe) dias contados a partir 
da data da publicação resumida do contrato no Diajjpfta^Justiça Eletrônico, 
admitida a sua prorrogação, nos termos do artigo Estadual n9 

9.433/05, de acordo com a conveniência dasjíSres. 

A auditoria na folha de pagamento de pí I^oáNla Poder JMièiário do Estado 
da Bahia (servidores ativos) atende à^ecess ida^de uma^gentificação mais 
precisa e um maior controle de gas tosT^movena^k conto^idade na folha 
de pagamento, destacando o^iaanóstiSe^das pragas administrativas e 
operacionais abrangendo as rotirm.de elaboração da fof&a de pagamento, o 
sistema de processamento legis laç^de pessoal e a análise das 
inconformidades. 

Os serviços serão 
do Estado da Bal 
Bahia - CABL n 
orientações 

2. M 

dêncrassaa sede do Tribunal de Justiça 
a do CAB (Centro Administrativo da 
.3 CEP 41.745-901, a partir das 

Referência. 

Os trabal 
Código de 
Contabilidade 
Independente 

yia independente serão conduzidos de conformidade 
íssional do Contabilista do Conselho Federal de 
Normas Brasileiras de Contabilidade de Auditoria 

íssional - NBC PA, Normas Brasileiras de Contabilidade 
Técnicas Auditoria - NBC TA, e normas instituídas pelo Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil (IBRACON). 

Os procedimentos de auditoria a serem aplicados compreendem o conjunto de 
técnicas que permitem ao auditor obter evidências ou provas suficientes e 
adequadas para fundamentar sua opinião, e abrangem testes de controle e 
testes substantivos. 

A aplicaçao dos procedimentos de auditoria será realizada, em razão da 
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complexidade e volume das operações, por meio de provas seletivas, testes e 
amostragens, com base na análise de riscos da auditoria e outros elementos, 
de forma a determinar a amplitude dos exames necessários para a emissão de 
um relatório referente à análise individualizada de 9328 servidores ativos na 
Folha de Pagamentos do Poder Judiciário da Bahia, do período compreendido 
entre 01/01/2009 e 31/12/2013, progressão de carreira ocorrida a partir de 
01/01/2009 através da verificação da documentação comprobatória na pasta 
pessoa! dos servidores, bem como auditoria de sistemas. 

TCE/GEPRO 
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2.1. PROCESSO DE AUDITORIA 

O processo de auditoria adotado pela Macij 
de Planejamento de Auditoria, Execi 
Circunstanciados de Auditoria e Relatí 
conforme demonstramos a seguir. 

as fases 
e"**^âlatórios 

Independentes, 
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2.2. PLAI E AUDITORIA 

Elaboração d e ^ b m programa de trabalho detalhado, endereçando as 
vulnerabilídades aetectadas na avaliação dos riscos, bem como os 
requerimentos definidos nas normas e procedimentos aprovados pelo Tribunal e 
nas legislações especificas divulgadas, inerentes a cada grupo de servidor; 

Tem como principais pilares estabelecer uma Visão Geral da Entidade a fim de 
determinar o Plano de trabalho. 

2.2.1 Visão Geral da Entidade/Empresa 
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T MACiei: 
A visão geral da Entidade/Empresa é obtida mediante a análise da 
regulamentação e legislações especificas divulgadas, inerentes a cada grupo de 
servidor, bem como das normas e procedimentos pré-definidas pelo TJ-BA para 
o processo de folha de pagamento e seus sub-processos, objetivando o 
entendimento geral e fluxogramação do processo de Folha de Pagamento, com 
identificação do nível de descentralização de atividades, responsabilidades 
compartilhadas na geração de informações de folha e formalização e 
arquivamento da documentação suporte dos lançamentos. 

Na fase do Planejamento de Auditoria determinamos o nível de Risco, a 
Materialidade e definimos a Amostragem, sendo 9ae, essas premissas são 
revisadas periodicamente durante a execução dos tr£ 

2.2.2 Riscos 

Na fase de planejamento serão adotad^ procedimentos pa^Sâ identificação e 
avaliação de possíveis riscos de distot^torelevan^indep^lentemente se 
causada por fraude ou erro, no Bgocesso aS^olha de re^gamento, por meio do 
entendimento da Legislação F^^yneratóriE^RIano dfN§E£argos e Salários, 
Convenções ou Acordos ®et ivoS&jg Trabalra^ para o período auditado, 
inclusive controles internos m®|tidos%E|la entid||e, proporcionando, assim, 
uma base para o plagff jamento^a i m p l ^ e n t a ^ o das respostas aos riscos 
identificados de d i s t o r ç ^ p f e g n t e ^ g u mSseSiBento. 

2.2.3 Matéria1 

Na 
audí 
Emp 
planejam 

2.2.4 Amostragem 

ós^lstabelecermos a estratégia global de 
^ditoria determinará a materialidade para a 

todo. A determinação da materialidade para o 
íêício de julgamento profissional. 

Por amostragem, compreende o exame de determinada porcentagem dos 
registros, dos documentos e dos controles, considerada suficiente para que o 
auditor formule uma conclusão sobre a adequação e legitimidade dos 
elementos examinados. A extensão dos exames de auditoria será determinada 
pelo próprio auditor, segundo os objetivos da auditoria a confiança nos 
controles internos e a materialidade definida na fase de planejamento. 

Na aplicação de métodos de amostragem estatística (estatística e não 
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estatística) é necessário definir a população a ser examinada. Na maior parte 
dos casos, o objetivo dos testes de auditoria, se claramente definidos, indicam 
a grandeza da população. 

2.3. EXECUÇÃO DA AUDITORIA 

A execução da auditoria é a fase do processo de auditoria na qual as 
evidências são coletadas e examinadas, de modo a fundamentar os 
comentários e opiniões do auditor. A execução da auditoria na 
Empresa/Entidade compreenderá as etapas descritas a seguir. 

2.3.T.AvaIiação da Tecnologia da Informação 

i) Solicitaçao das bases de dados em 
sistemas, bem como documentação supo 

ii) Análise da estrutura de controles* 
avaliando a sua eficácia na minimização' 

ditoria de 

manuais e de sistema, 
»ados; 

iii) Análise geral do ambiente de l ^no log ia â^StaformaçãS^ TI que suporta os 
Sistemas e diagrama de v ' s à 0 d e t ocJa infraestrutura 
tecnológica envolvida no proceSf^da de pagppento; 

iv) Mapeamento dos 
processos analis 
materializaçã 
volume de tr, 

os eKtsmffles nos processos e sub-
vulnerabilidade x impacto da sua 

^ ^ e s , volume de recursos envolvidos, 

i) Re 
do proò 
auditoria, 

;o ihàTde;pÉaqat f l I l j 

drtoria, podendo abranger 100% da base de dados 
atrãvfes da utilização de ferramentas informatizadas de 
isto no programa de trabalho; 

ii) Confronto dã§|eventuais inconsistências/ não conformidades identificadas 
com a sua respectiva documentação suporte para validação e documentação 
dos trabalhos de auditoria; 

iii) Conclusão sobre a existência dos riscos residuais com base no resultado dos 
testes, reportando as eventuais inconsistências/ não conformidades 
identificadas e devidamente validadas. 

2.4. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

Procedimentos de auditoria são as investigações técnicas que tomadas em 
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conjunto, permitem a formação fundamentada da opinião do auditor sobre os 
controles internos utilizados pela entidade na execução, elaboração e 
apresentação dos demonstrativos financeiros e notas explicativas. 

Após ter avaliado o sistema de controles internos, a MACIEL AUDITORES 
definirá a extensão do trabalho, com a definição dos procedimentos ou técnicas 
de auditoria a serem aplicadas. 

2.4.1 Principais Procedimentos de Auditoria adotados pela MACIEL 
AUDITORES 

Os testes de auditoria, conforme NBC TA 330 são ados em testes de 
controles (efetividade operacional dos controles^ e pS ifôoto substantivo. 
Quanto ao tipo os procedimentos são classifipál&s em: 

a) Inspeção 
b) Observação 
c) Investigação e confirmaçí 
d) Recálculo 
e) Revisão analítica 

2.4.2 Etapas e Técnicas de 

A seguir, elencamos 
técnicas de auditoria 
alcançar o escopeta» trai 

O \è 
compre 

nvolvidas e as principais 
ACIEL AUDITORES para 

ernos^Auditoria Operacional 

osajestes na avaliação dos Controles Internos 
auintl^atividades: 

a) Leitura: ̂ raividacre* de conhecimento da política adotada pela 
Empresa/Entidal||vcom ênfase nos seguintes instrumentos: normas internas, 
fíuxograma das atividades, legislação aplicável. 

b) Entrevistas: Entrevistas e reuniões com os executivos chaves da 
Empresa/Entidade, direcionadas para conhecimento das atividades 
desenvolvidas e das principais áreas envolvidas no Empresa/Entidade. As 
entrevistas consistem na formulação de perguntas e obtenção de respostas 
adequadas e satisfatórias. As respostas podem ser obtidas através de 
declarações formais ou informais; 

c) Observação do Processo: atividades de mapeamento com aplicação das 
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principais técnicas de auditoria aplicadas com a finalidade precípua de 
identificar o problema de auditoria e de definir as questões de auditoria; 

ii) Produtos 

Relatórios Circunstanciados de Auditoria descrevendo as fragilidades 
encontradas nos controles internos das áreas analisadas, com as respectivas 
oportunidades de melhoria. 

2.4.2.2iÂvàliáção do Sistema de Segurança da Tecnologia da Informação 

i) Teste de Controle 

Os trabalhos serão desenvolvimentos com D^pnas segi 
• Análise e Avaliação de Riscos; 
• Segurança do Sistema da Informa 

Análise/Avaliação de Riscos 

Nesta fase serão avaliados* 
recomendações para minimi 

Análise / Avaliação 
de Riscos 

riscos^ôpotenciaTs^ e apresentadas 
preendejga as seguintes atividades: 

s; Avaliação das ações de gestão para o 
_ Tnça da informação; Avaliação dos critérios 

,valiação do tratamento dos riscos existentes 

2.4.3. AVALI 

Terminando o 
serãslànalisada 

anâíiaco. irTUòco, na fase de avaliação dos resultados 
intsmpções e os dados obtidos durante a auditoria, 

i n c l u l R ã ^ ^ k l ê n c i l i ^ o b j ^ ^ s que possam vir a reforças possíveis anotações 
de não 

2.4.4. RELA 
DOS AUDITO 

(IOS"&RCUNSTANCIADOS DE AUDITORIA E RELATORIOS 
.INDEPENDENTES 

Após a conclusão da coleta de dados e a elaboração dos papéis de trabalho 
emite-se os relatórios circunstanciados de auditoria, e quando do encerramento 
do exercício financeiro emite-se os relatórios financeiros aplicável. 

Os Relatórios de Auditoria refletirão os resultados dos exames realizados de 
acordo com o tipo de auditoria e normas vigentes aplicáveis. 



TCE/GEPRO 

PG. 376 

&L Grupo 

T 
2.5 SUPERVISÃO 

A MACIEL AUDITORES através da área de Supervisão planeja, supervisiona e 
revisa os trabalhos em todas as suas etapas, de modo a garantir que o 
trabalho seja realizado de acordo com as normas de auditoria independente 
das demonstrações contábeis. 

A fim de possibilitar a consecução e o pleno atendimento dos objetivos do 
trabalho, a Supervisão mantém sob constante controle e avaliação as 
atividades de auditoria de: 

nos, materiais e 
incd^jorogramas de 

manfítes. e pastas 

• Organização Administrativa - dos recurso 
instrumentais, da legislação atualizada, no rm^ es 
auditoria, procedimentos, papéis de trabalheágpastas 
correntes; 
• Planejamento dos Trabalhos - d e ^ m ã ^ a d e q u a r ' 
reais necessidades a curto, médio ^ U o n g o f ^ ^ p s , ob 
uniformes e parâmetros previamente es t l ^ec idos ; 
• Conclusão objetiva, coetgnte com^^assunto^iÉ|focado, e ressalvas 
oportunas condizentes com^os que exltessam cütfamente o erro ou 
impropriedade detectada. 

as atividades às 
ando critérios 
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PARTE II - PLANO DE TRABALHO 

O Plano de Auditoria é o plano de ação detalhado, destinado a orientar 
adequadamente o trabalho do auditor. Podendo ser alterado segundo as 
circunstancias pela área de Supervisão de Auditoria. 

Ao final da etapa de Planejamento é preparado 
Supervisão de Auditoria, conforme detalhado a segui 

ano de Trabalho pela 

Programa de Trabalho TJ BA 
Por Macie! Auditores 

Etapa 1: Análise Gerçyfe Riso 

- Análise da reg 
cada grupo dese 
pelo TJ-BA pá l^a pro 

especificas divulgadas, inerentes a 
mas e procedimentos pré-definidas 

íamento e seus sub- processos; 

- EntendimentoTOeW|e f l u ® t f a m i p o do processo de Folha de Pagamento, 
c o m ^ ^ ^ f i c a ç ã ^ b r ^ J de a&centralização de atividades, responsabilidades 
compgmHtaas n l ^ geração ae informações de folha e formalização e 
a r q u i v a ^ ^ t ^ ^ ^ ^ n e n ^ ã o suporte dos lançamentos; 

- Análise g e T i ^ o airíiílnte de Tecnologia da Informação - TI, que suporta os 
Sistemas e arararama de rede com visão global de toda infraestrutura 
tecnológica envolvwa no processo da folha de pagamento; 

- Mapeamento dos riscos específicos existentes nos processos e sub-processos 
analisados, considerando a Vulnerabilidade x impacto' da sua materialização 
(ex.: criticidade das atividades, volume de recursos envolvidos, volume de 
transações, etc.); 

- Análise da estrutura de controles em operação, manuais e de sistema, 
avaliando a sua eficácia na minimização dos riscos mapeados; 



Observação: Todo profissional envolvido neste trabalho deve analisar as leis, 
regulamentos, normas e procedimentos pré-definidos pelo TJ-BA para o 
processo e sub-processo de folha de pagamento, inteirando-se a respeito de 
sua rotina. 
Levantamento do ambiente geral de TI; 

• Fluxogramação do processo de Folha de Pagamento, com identificação do 
nível de descentralização de atividades, responsabilidades compartilhadas na 
geração de informações de folha e formalização e arquivamento da 
documentação suporte dos lançamentos; 

• Análise geral do ambiente de TI - Tecnologia da Informação que suporta os 
Sistemas e diagrama de rede com visão global de toda infra-estrutura 
tecnológica envolvida no processo da folha de pagamento; 

Identificação dos riscos específicos; ^ 

• Mapeamento dos riscos específicos existentes nos processos e sub-
processos analisados, considerando a vulnerabilidade X impacto da sua 
materialização (ex.: criticidade das atividades, volume de recursos 
envolvidos, volume de transações, etc.); 

• Análise da estrutura de controles em operação, manuais e de sistema, 
avaliando a sua eficácia na minimização dos riscos mapeados. 

Para executar o levantamento do ambiente geral de TI e a identificação dos 
riscos específicos, sugerimos o checklist abaixo, com um rol de procedimentos 
mínimos a serem executados, para a auditoria em tecnologia da informação, 
uma coluna para identificar a página do relatório com as considerações 
referentes a cada procedimento executado, bem como se o procedimento foi 
executado (sim ou não) ou se não foi aplicado (NAPL). Este checklist, como dito 
anteriormente, compreende o mínimo de testes a serem realizados, não se 
limitando apenas a estes, ou seja, durante os trabalhos, outros testes poderão 
ser necessários para a consecução do levantamento do ambiente geral de TI e 
respectivo mapeamento de riscos específicos. 
TI Procedimentos para auditoria em tecnologia da informação Ref. Sim Não NAPL 
1 Atestar a exatidão dos cálculos dos vencimentos na Folha de Pagamento; 

2 Auditar a base de dados do cadastro de servidores ativos visando assegurar a 
integridade das informações registradas; 

3 Verificar os procedimentos de inclusão de um novo servidor no cadastro; 

4 Verificar a integridade da base de dados, verificando se somente funcionários 
existentes estão cadastrados na Folha; 

6 Atestar o devido processamento das informações de pagamento através do 
confronto de informações da folha versus os desembolsos junto aos Bancos; 

6 
Verificar a existência, operação e eficácia de controles que, tomados em 
conjunto, propiciem segurança quanto a integridade, validade (veracidade), 
exatidão e confiabilidade das informações, qualidade e pontualidade no 
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processamento das transações, geração das informações finais e adequado 
sigilo com relação ao tratamento, guarda e manipulação de informações 
confidenciais. 
Análise do cadastro dos servidores no sistema (se possuem informações 
completas e válidas) e demais itens pertinentes a tecnologia da informação. 
Identificar as políticas, padrões e procedimentos de segurança de informações: 
existência e grau de formalização e a abrangência e procedimentos para 
atualização periódica. 
Verificar a "validade de dados críticos do cadastro" como data de nascimento, 
filiação, RG, CPF, CTPS, PIS, Título de Eleitor, entre outros, considerando a 
situação do servidor na folha de ativos; 

10 

Identificar a revisão dos perfis de acesso a transações criticas implantados no 
sistema de Folha de Pagamento, verificando se o acesso à transação é 
compatível com o perfil e atividades desenvolvidas peto usuário oiusa o usuário 
tem acesso à transação, porém deve ser eliminado em função da 
e do perfil do usuário, considerando os seguintes aspectos: aceá 
acesso de usuários genéricos ou departamentais; aoesso 
torceirizados; Acesso de usuários afastados; Acesso dâgfisQários 
Informática a transações funcionais do ambiente de pr; 

11 

Verificar a "adequação e cálculo dos adidonai$jjfê&a%fe\ec\dos tais 
periculosidade, insalubridads, salário família, au&nos erafcgeral, 
noturno, verbas específicas inerentes a determ^njas funçõesSf&sJusive veri 
de natureza indenizatória, entre outros; 

12 

Revisão dos aspectos de segurança lógica, dentre d 
número de tentativas permitidas de íáMns mal 
usuários e senhas, tempo de inativaçãoxl^usuârios 
de acesso, etc. 

ais poderrfo@çjestacar: 
s. adminisMa£}ão de 

dos por tehUgivas 

Revisão dos procedimentos voltad$*3to monít 
indicar tentativas de violação dos conffQfòs de s 
e mecanismos de proteçã^^arnbientej^^tênci 
auditoria, existência de re^^^ fer f taas diftpberaçao 
Revisão dos control 
áreas que armazenai 
Verificar a "adi 
vencimentos, 
servidores difei 
Verificação do 
ameaças e estrat 

s que possam 
io de Firewalls 
das trilhas de 

gnção da segurança física das 
a operação do sistema 

<ncáriã£*c$jd&êfradas para depósito dos 
contas^ancárias duplicadas para 

io contemplando identificação de 

ãÓunções e nível de automação (utilização 
itrexwbps. 

boraçao e execução dos testes 

- Elaborar um programa de trabalho detalhado, endereçando as 
vulnerabilidades detectadas na avaliação dos riscos, bem como os 
requerimentos definidos nas normas e procedimentos aprovadosO pelo 
Tribunal e nas legislações especificas divulgadas, inerentes a cada grupo de 
servidor, 

- Solicitar as bases de dados em meio magnético para auditoria de sistemas, 
bem como documentação suporte das transações; 

- Os testes de auditoria poderão abranger 100% da base de dados do 
processo envolvido, através da utilização de ferramentas informatizadas de 
auditoria. 
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- Confrontar eventuais inconsistências/não conformidades identificadas com a 
sua respectiva documentação suporte para validação e documentação dos 
trabalhos de auditoria; 

- Ao elaborar o relatório, mencionar a existência de riscos residuais, com 
base no resultado dos testes, reportando as eventuais inconsistências/ não 
conformidades identificadas e devidamente validadas. 

Para executar a auditoria da folha de pagamento e responder se os 
vencimentos auferidos pelos servidores ativos do TJ-BA são devidos, 
elaboramos o checklist abaixo, com um rol de procedimentos a serem 
executados, uma coluna para identificar a página do relatório com as 
considerações referentes a cada procedimento executado, bem como se o 
procedimento foi executado (sim ou não) ou se não foi aplicado (NAPL). 

^ ^ Grupo 

FP Procedimentos para auditoria da fotha de 
Verificar se os vencimentos auferidos pelos sé1 

acordo com a legislação em vigoH 
(Verificar "atcndimenio aos aspectos legais" tais como Lei de Rernun. 
Salários, Regime estatutário, CLT, acordai coletivoQj/gisíações especifit 
Oficial e às diretrizes do Tribunal.) 

Os venci mantos auferidos pelo, 
por documentação adequada"? 
(Verificar documentos de suporte tais a 
especialização, por exemplo, arquivados na pasta do 

Verificar a *aderênck 
divulgado no Diário Ofici 
(Confrontar a data de adi 

Verificar a "adequàç&àdos cãfâ&Rx sal 
(Verificar se o venãmtnto auffMUfecon^tíw&am o c 
Saiários.) tfft^ 

Verificar a 
os pré-requisí 
(Confirmar a escola 

ior.) 

tçâo do 
lação" 

o ao 

a do Tribunal; 
í>rme Plano de Cargos e 

de iriSübção do servidor considerando 
}sco/alfâ@fepara ocupação do cargo* 

comprfâ&lc arquivado na pasta funcional do 

Sim 

ressãqkfe carreira" -, 
>; interstício: demais pré-requisitos para progressão, 

VerifiSffia ággalacâq&obre oS&gamento de verbas de devolução e 
diferençSB&sak 
(Executar tal finjSdimeruo t houver pagamentos airavfs de folhas suplementares.) 

Verificar a "fâjfdade de*&ados críticos do cadastro" como data de 
nascimento, MÍMO, RG, CPF, CTPS, PIS, Título de Eleitor, entre 
outros, considera^p1 a situação do servidor na folha de ativos; 
(Verificar se os dados dos servidores estão registrados em suas respectivas fichas 

cadastrais na pasta funcional.) 

Verificar a existência de funcionários desligados ou em situação de 
óbito que permanecem na Folha de Pagamento; 
(Ao analisar as pastas funcionais, verificar se há funcionários nesta situação.) 

10 

Verificar os funcionários em duplicidade ou ativos em mais de um 
departamento do Tribunal, verificando a adequação sobre acumulo de 
funções de acordo com legislação em vigor, a limitação da 
remuneração em relação ao "teto constitucional" e a carga horária total 
considerando o acumulo, concluindo sobre a sua razoabilidade; 
(Verificar a existência de verbas duplicadas ou conflitantes com outras verbas, pagas a 

um mesmo servidor.) 

11 Verificar a existência das informações dos "registros de freqüência dos 
servidores", conferindo sua adequação em relação à freqüência paga, 
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atentando para a tempestividade de registro do ponto (ex.: registro 
antecipado); 
(Selecionar por critério de amostragem aleatória, o registro do ponto de servidores e 

confrontar o volume de "horas extras" trabalhadas com as horas efetivamente 

aprovadas, calculando as horas extras dt. acordo com os regimentos estabelecidos.) 

12 

Verificar a existência de "situações não usuais" desde o 
provimento/admissão ao cargo até o desembolso dos vencimentos 
que possam representar prejuízo ao Tribunal. 
(Reportar iodo qualquer evento considerado que. fuja à rotina referente ao pagamento 

de servidores do TJ-BA.) 

Para uma melhor compreensão, descrevemos a seç 
rotina de trabalho. 

Execução dos trabalhos - Rorêtrizacão/Ch 

breve resumo da 

1. Abrir o arquivo 'ficha financeira'^gm a raomjneração ida pelo servidor; 

n1e um grupo de 77 funcionários, para 

2. Abrir arquivo 'past 

3. Verificar as 
2013, e respon 
documentação a 

4. Os 
cumpridos 
no checklist 

es do referido servidor; 

Sçoes ocorridas no período auditado, 2009 a 
jrídos pelos servidores ativos estão suportados por 

jecklist. 

esteja suportada, registra as inconformidades em relatório. 

checklist somente serão passíveis de análise após 
1 e 2 deste facilitador. Feito isso, basta responder "sim ou não", 
lais inconformidades em relatório. 

5. Sem prejuízo às^&ificações da análise dos documentos que suportam os vencimentos 
auferidos pelos servidores, a Dra. Thais irá verificar se os vencimentos auferidos pelos 
servidores atendem aos aspectos legais, tais como a Lei de Remuneração dos Servidores do 
TJJ3A, Plano de Cargos e Salários, Regime estatutário, CLT, acordos coletivos e demais 
legislações vigentes no período auditado, e responder "Sim ou não" no checklist. 

Registra as inconformidades em relatório. 

TCE 7 GEARQ 

"LEGIBILIDADE 
C O M P R O M E T I D A 
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Etapa 3 - Resultados, conclusões e relatório final 

Consolidação das conclusões e discussão dos resultados com a Alta 
Administração do Tribunal; 

Elaboração de recomendações de controle para eliminação das falhas 
identificadas e conseqüente minimização dos riscos; 

Elaboração de plano de ação, sugerindo prazos, responsáveis e cronograma 
formal de implantação. 

Apresentação final dos resultados. 

Produtos a serem entregues 
Mês 01: 

- Relatório com os itens identificados naüü&pa 1 

Mês 02: 
- Relatório reportando as ev^gtuais^ cientificadas na etapa 2 do 
Cronograma; 
Mês 03 : 
- Relatório pre l imi^r pál 
Tribunal; 

Mês 04: 
- Relatório final 

cr^^omenfáríos da Alta Administração do 

sso aoisistema e Plano de ação. 

Cronograma de Trabalho TJ_BA 

Porto Alegre/RS, 11 de fevereiro de 2014. 

MACIEL AUDITORES S/S - EPP 
CRC/RS 5460/0-0 - US" - SC 

CVM 11.592 



TCE/GEPRO 

PG, 383 

^ Grupo 

ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO 
CRC/RS 65.932/0 - 7 - "S" - SC 

RESPONSÁVEL TÉCNICA 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O 
ESTADO DA BAHIA POR INTERMÉDIO 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E MACIEL7' 7 

A#DIT0RES S/S^ NA FORMA ABAIXO: 

O ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o 
n° 13.937.032/0001-60, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, órgão 
do Poder Judiciário, inácrito no CNPJ/MF sob n° 13100722/0001-60, com sede e foro 
nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, na Quintà Avenida, n° 560, Centro 
Administrativo da Bahia - CAB, representado pelo seu Secretario de Administração, IGOR 
CAIRES MACHADO, adiante denominado simplesmente, CONTRATANTE, e, do outro 
lado, MACIEL AUDITORES S/S, inscrita no CNPJ n° 13.098.174/0001-80, sediada na 
Rua dos Andradas,943, sala 1604, Centro, Porto Alegre/RS, neste ato representada, nos 
ermos de seus atos constitutivos pelo seu sócio, ROGER MACIEL DE OLIVEIRA, 

CPF/MF n° 902.384.350-91, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
tendo em vista o constánte ho processo de n°3651/2014, celebrar o presente contrato de 
prestação de serviços, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e 
condições com arrimo nas normas pertinentes, especialmente, na Lei Estadual n° 9.433/05, 
e no que couber Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, de acordo com as cláusulas e 
condições seguintes 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ÜO OBJETO 

Obriga-se a CONTRÀTADA a prestação de serviço de auditoria externa na folha de pagamento de 
pessoal do Poder Judiciário no Estado da Bahia(ATIYO), por todo o período de vigência deste 
contrato, sem solução ode ̂ continuidade, fornecendo os recursos necessários à perfeita execução das 
atividades e consecução dós objetivos, tudo conforme condições e especificações constantes do 

seus especialmente õ fflR^IHDES^?^^^^ e ^BR¥R0SiITA 
os quais passam a integrar o presente instrumento de 
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CLÁUSULA SEGIÍNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

O objeto indicado n 
descrição pormeno 
passam a integrar o 
ainda, a: 
a) Apresentar, antes 
da equipe que exec 
b) Manter os profis: 
a substituição por 
Contratante. 
c) Coordenar, apare 
contratual se faça de 
d) Zelar pela boa e 
ampla ação fiscaliza 
solicitadas, inclusive 
contrato e os relacio 
e) Comunicar ao CC 
0 Manter durante 
exigidas na licitação 
g) Providenciar e 
serviços; 
h) Efetuar pontualm 
sobre as suas ativid 
respeitar as LegislaçSífe 
i) Manter , sigilo, so 

^ assuntcr _que tomar c 
,seus emprégadòs~ne 
j) Disponibilizar 
recebimento de info 
k) Agilizar a imec 
execução do Contra 

cláusula primeira será prestado pela CONTRATADA em conformidade com a 
riÜzada contida no Edital e TERMO DE REFERÊNCIA e seus Anexos que 

presente instrumento de modo indissociável, obrigando-se a CONTRATADA, 

en i 

CLÁUSULA TERC 

DA SUBCONTRÁ| A 
os custos de AdminisJ 

<lo início da execução dos serviços, relação contendo os nomes dos integrantes 
Jtará os serviços, conforme as exigências do Item 8 do Anexo I do Edital, 
onais apresentados para a execução até a conclusão do Contrato, admitindo-se 
ofissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

ar e remunerar a equipe técnica, diligenciando para que a execução do objeto 
forma satisfatória, garantindo a qualidade técnica dos serviços, 
completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios, a 

|ora do CONTRATANTE, atendendo prontamente às exigências que lhé forem 
referentes à apresentação de documentos comprobatórios da execução do 

[Jados ao cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais; 
^TRATANTE qualquer impedimento que interfira no andamento dos serviços; 
da a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

panter atualizadas todas as licenças e alvarás necessários à execução dos 

nte o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 
.1 les e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e 

s Federal, Estadual e Municipais, relativas aos serviços prestados; 
pena de responsabilidade civil,, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 

^nhecimento êm razão dà execução do obj eto deste contrato, devenderorientar 
sen t ido / 

ereço eletrômco (e-mail), a ser informado na proposta comercial, para o 
[jmações. 
ata correção das falhas apontadas pelo CONTRATANTE, concernente à 

Bse 

EIRA- SUBCONTRATAÇÃO 

,ÇÃO - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual por acrescer 
stração e dc Fiscalização do contrato, além dp^pequenas e micro empresas 
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poderem concorrer ao certame licitatório. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Além das obrigações legais, o CONTRATANTE obriga-se ainda, a: 
I. Fornecer à CONTRATADA, sem atrasos, acesso aos dados e às inforniações indispensáveis ao 
cumprimento do contrato; 
II. Realizar o pagamento pela execução do contrato; 
III. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa 
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da 
sua assinatura; 
IV. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do contrato, 
aos documentos e informações necessários à sua fiel execução; 
V. Indicar servidores para participarem, junto com a Contratada, da execução do objeto deste 
Contrato. 

VI. Fornecer espaço de trabalho adequado e suficiente à execução do objeto do Contrato; 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 
O preço deste contrato eqüivale ao valor da proposta vencedora, consistindo no valor global de 

fRS/268i9^9;92;"(duzciitos e sessenta e oito mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e 
dois centavos), sendo que os pagamentos são mensais, conforme definido no Cronograma do Item 
7.5 do Anexo I. 
Parágrafo Primeiro: Nos preços referidos rio caput desta cláusula estão inclusos todos os custos 
inerentes à prestação dos serviços contratados, sem exceção, inclusive salários, encargos sociais, 

;cvidenciários, trabalhistas e rescisórios dos empregados da CONTRATADA, assim como 
uniforme, insumos em geral, administração, e, enfim, todos òs custos diretos e indiretos* mais os 
impostos e taxas de qualquer natureza que incidam ou venham a incidir sobre o cumprimento deste 
contrato. 
Parágrafo Segundo: Caberá à CONTRATADA, proceder, sem ônus para o CONTRATANTE, 
eventuais adequações, .deforma a propiciar a perfeita execução dos sérviçòs contratados. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

PARÁGRAFO PMMEIRÕ - O pagamento devido à empresa CONTRATADA será efetuado, 
através de crédito em conta corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados a partir da 
apresentação da Nota .Fiscal/Fatura e após a declaração pelo CONTRATANTE do: recebimento 
definitivo dos serviçosiprésiados, conforme as etapas previstas no Cronograma indicado no Item 7.5 
do Anexo 1. 



PARÁGRAFO SEG 
considerada dala da J 
parte da CONTRA^ 

PARÁGRAFO TE 
sua efetivação, as N 
I. Certidões Negativas de Débito: 
- de Tributos Contri) 
- de Tributos Contri 
- de Tributos Contri 
- de Regularidade d<!> 
- do INSS (CND).v' 
- Trabalhistas (CND 

PARÁGRAFO Q 
em caso de mora,sej 
efetivo pagamento, 

PARÁGRAFO Q 
quanto à obrigatoç 
Regulamento do I1 

03/08/2006. 
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2UNDO - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será 
i ipresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por 
\DA. 

CEIRO - Como condição para início da contagem de prazo para pagamento e 
tas Fiscais deverão ser acompanhadas obrigatoriamente de: 

uições Federais/ / 3 uições Estaduais; •• y 
] uições Municipais; * 

FGTS (CRF); / 

CLÁUSULA SÉ ( 
RE A JUSTAMEN1 
irreajustáveis durar 
proposta. A parcela 
nos termos do inc. 
do INPC/IBGE, qu an 

PARAGRAFO SE 
prazo de 12 (doze) 
CONTRATADA, 
variação do ÍNPC/l 

CLAUSULA OITAl 
Competirá ao CON 
do art. 154 da Lei 

RTO - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, 
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu 

e acordo com a variação do ÍNPC do IBGE, pro rata temporis. 

NTO - A CONTRATADA deverá obedecer integralmente as disposições 
edade de emissão da Nota Fiscal por meio eletrônico, nos termos do 

S Bahia, com as alterações contidas no Decreto Estadual n° 10.666 de 

IMA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA, 
3 E REVISÃO PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços são fixos e 

ie o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da 
jue diz respeito à proporção de insumos envolvidos na Prestação de Serviços, 

WCV do art. 8o da Lei Estadual nô 9.433/05 será atualizada mediante a aplicação 
do for o caso. 

GUNDO - Em havendo prorrogação contratual, e desde que transcorrido o 
: neses, a contar do início da vigência deste, o reajuste poderá ser concedido à 

critério do CONTRATANTE, sempre tomando como limite máximo, a 
GE, verificada nos 12 (doze) meses precedentes à data da prorrogação. 

Bt 

i/A - DA FISCALIZAÇÃO 
' ^RATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma 
tadual n° 9.433/05. 

Parágrafo único: 
eximirá à CONTRA 

ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE, não 
ADA de total responsabilidade na execução do contrato. 
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CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O contrato terá «>ntados a partir da data da publicação 
resumida no Diário do Poder Judiciário, admitida a sua prorrogação, nos termos do artigo 140 da 
Lei Estadual n° 9.433/05, de acordo com.a conveniência das partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em garantia de plena, fiel e segura execução de tudo o que se há 
obrigado, a CONTRATADA prestará garantia de 5% (cinco por cento) sobre o preço global do 
objeto a ser contratado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada em dinheiro ou títulos da dívida pública, 
seguro garantia ou fiança bancária, pelo prazo equivalente ao deste contrato acrescido de mais três 
meses. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A liberação da garantia ou sua restituição se dará após o 
recebimento definitivo do objeto do contrato e a comprovação de quitação de iodas as obrigações 
trabalhistas e previdenciária doS recursos humanos envolvidos nà Prestação de Serviços, inclusive 
garantidas eventuais demandas judiciais decorrentes da presente contratação, nos termos do 
Instrumento Contratual. 

PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será obrigatoriamente revista e complementada quando 
houver redução da sua representatividade percentual por variação econômica do contrato ou 
descontos de valores devidos ao CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DOS ILÍCITOS E DAS PENALIDADES „ 

A CONTRATADA cumprirá, rigorosamente, as condições estabelecidas neste contrato, na proposta 
vencedora, np edital e seus anexos, sobretudo o Termo de Referência, para execução dó serviço 
objeto deste contrato, incÍúsive ;ojbngaçoes adicionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, 
descumprindo as obrigações contratuais oü cometendo os ilícitos previstos nós artigos 184 e 185 da 
Lei Estadüal^^^ àsseguintes penalidades: 
MULTA,, que será graduada dé acordo com á gravidade da infração, da seguinte forma: 
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive nó dé recusa do adjudicátário em firmar o contrato, óu ainda na hipótese de negar-se a 
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 
b) 10% (dez por cento) sobre ò valor mensal do contrato, ém caso de descumprimento parcial das 
obrigações contratuais, sejam elas de execução ou outras definidas neste contrato e seus anexos 
referidos^ excetuando se as hipóteses de mora previstas nas alíneas "c" e "d" desta cláusula; 
c) 0,3% (três décimos por. cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, ò valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 
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os 
lis: 

d) 0,7% (sete décirr 
por cada dia subseq 
e) suspensão temj 
Administração, por 
f) declaração de inji 
perdurarem os raoti 
perante a Administrftç 
g) descredenciamen 

SUSPENSÃO TE 
IMPEDIMENTO 
ilícitos previstos no 
9.433/05. 

DECLARAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃ 
promovida a reabili 
nos ilícitos previston 
9.433/05. 

por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, 
nte ao trigésimo. 

prária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
razo não excedente a 05 (cinco) anos; 
doneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
vos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação 
ao Pública Estadual; 
do sistema de registro cadastral. 

V1PORÁRIA DO DIREITO DE CADASTRAR E LICITAR E 
>E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO aos que incorrerem nos 
incisos VI e VII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei Estadual n°. 

m INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
O, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
ição perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram 

nos incisos I a V do art. 184 e II, III e V do art. 185 da Lei Estadual n°. 

Parágrafo Primeiity 
rescinda unilateral 

: As multas a que se refere este artigo não impede que a Administração 
'inte o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

Parágrafo Segundi 
descontar diretame] 
porventura imposta.' 

i 

Parágrafo Terceirò 
pagamento não exiir 
infrações cometidas 

Parágrafo Quarto: 
considerado falta grc; 
cada anualidade com 

Parágrafo Quinto: 
a gravidade das po 
reincidência na prát 

CLAUSULA DEC 

O CONTRATANT 
rescindir unilateral 

Não tendo sido prestada garantia, a Administração se reserva o direito de 
te do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa 

As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu 
irá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

O atraso no pagamento das parcelas trabalhistas, previdenciárias e tributárias é 
víssima, podendo ensejar a rescisão contratual, se repetida mais de uma vez a 
ratual, se houver prorrogações. 

^ara a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e 
;síveis faltas, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
a do ato. 

MA SEGUNDA- DA RESCISÃO: * 

'ente instrumento, poderá, a qualquer tempo ao longo da vigência do , Tnte o presente contrato, nas hipóteses previstas no artigo 167, da^Lei Estadual 

J Q T 
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n° 9.433/05, ?ou ainda, à conveniência e em preservação do. interesse público, sem que lhe seja 
imposta qualquer multa ou indenização, a que título for, bastando, para tanto, comunicar 
previamente a CONTRATADA, cpm pèlò mènós , 

Parágrafo Primeiro: No caso de rescisão antecipada do presente contrato, a CONTRATADA 
receberá apenas o pagamento-da parcela dos serviços fornecidos, já aprovados e atestados pelo 
CONTRATANTE, não lhe sendo devida indenização a qualquer título por força deste ato. 
Parágrafo Segundo: O presente instrumento poderá ainda ser rescindido, em qualquer época, se a 
CONTRATADA: 
J) deixar de atender as determinações do CONTRATANTE; 
2) atrasar ou retardar .os serviços objeto deste contrato; 
3) paralisar o fornecimento dos serviços sem motivo justificado; 
4) prejudicar a qualidade do objeto do fornecimento, desviando-se das especificações constantes da 
sua proposta; 
5) entrar em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, ou falência, conforme disposto na Lei 
n° 11.101/2005, c/c o art. 167, XIV da Lei n° 9.433/05, não cabendo a CONTRATADA o direito a 
qualquer indenização. 

Parágrafo Terceiro:, No caso de resolução do presente contrato em decorrência das hipóteses 
previstas no parágrafo aintérior, a' CONTRATADA receberá apenas o pagamento da parcela dos 
serviços já elaborados e aprovados pelo CONTRATANTE, não gerando, este ato de rescisão, 
qualquer direito à CONTRATADA de cobrança de multa,, indenização ou ressarcimento a que título 
for. 

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DA REGÊNCIA LEGAL 

abmete-se, o presente contrato às disposições contidas nas Leis Estaduais n°s 9.433/05, 9.658/05 e 
10.967/08, Leis Complementares n°s 123/06, 127/07 e 128/08, Decreto Federai n° 6.204/07, Leis 
Federais n°s 8.666/93', 8.212/91.e 10.520/02, Decretos Judiciários dò Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia n°s 12/03* 44/03 e: 13/06; e todas as legislações aplicáveis que regulam á tributação das 
relações laborais de prestação de serviços e outros dispositivos legais aplicáveis à matéria, 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente do presente, instrumento de RS 268.999,92 (duzentos e sessenta e oito mil e 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) será atendida no presente exercício 
pela Unidade Orçamentária 02.04.101, Unidade Gestora: 0010 - DFA, Atividade 2000, 
Elemento de Despesa 33-90.35, Subelemcnto 3504, Fonte 120. 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA - DO FORO 
As partes elegem o foro dá Comarca de Salvador, Estado da Bahia para dirimir quaisquer dúvidas 
ou questões resultantes do cumprimento do presente contrato, com expresj^renüncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado qjué seja. 
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E, por estarem just 
vias, de igual teor e 

ís e CONTRATADAS, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) 
orma, para um efeito, juntamente com as testemunhas, abaixo identificadas. 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

Salvador, de de 2014 

TRIBUNAL 
I 

Sojefeíário de 

IÇADA BAHIA 
MACHADO 

inistráção 

>ste\ 
ÍUDITORES S/S 

IACI EL DE OLIVEIRA 

TESTEMUNHAS: 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 
TRIBÜNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA _NCl_ 

N- O C 1 Í O IU: 11 C < T i I..f.; 

PREÂMBULO DO EDITAL 
Processo Administrativo n° Modalidade/Número de Ordem: 
PA 84144/2013 PREGÃO ELETRÔNICO N°126/2013 
T i po da L i c i t a ç ã o : 
MENOR PREÇO 

Objeto: Prestação de serviços de auditoria externa na folha de pagamento de pessoal do Poder Judiciário do Estado 
da Bahia (servidores ativos), conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de referência), Anexo I I (Modelo 
de Proposta Comercial), Anexo I I I (Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame), Anexo 
IV (Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor), Anexo V (Modelo da Minuta de Contrato), Anexo VI 
(Modelo de Declaração de Enquadramento e Atendimento às Exigências de Habilitação) e Anexo V I I (Modelo de 
Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ou Contratar) deste edital. 

Endereço eletrônico/Datas: 
O Pregão será realizado em sessão pública, exclusivamente por meto do sistema eletrônico, através da página 
www.tiba.ius.brf opção serviços/licitações/Pregão Eletrônico ou www.licitacoes-e.com.br. conforme horários 
estabelecidos a seguir: 

Recebimento das propostas: a partir de: 20/12/2013 

Abertura das propostas; 09/01/2014 às 10:00hs 

Início da sessão de disputa de.preços: 09/01/2014 às 11:00 hs 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes neste 
edital. 

Disponibilidade de Edital/ local e meio de comunicação para esclarecimentos aos licitantes, 

1. O edital se encontra disponível na página www.licitacoes-e.com.br e no portal eletrônico do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, na página www.tjba.jus.br, podendo serem também, fotocopiados no endereço na 5a Av. do 
CAB (Centro Administrativo da Bahia - CAB), Edifício anexo ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, n° 
560, térreo. Salvador- Bahia CEP 41.745-971, onde estaremos fundònándò.dè segunda a sexta-feira, das 08:30h 
às l-2:00h e das 13:30h às l&OOh. Fônes: 71 - 3372-1600/1699/1617, Telefax; 71 - 3372-1602/1636/1877. 

2. Os interessados poderâo encaminhar questionamentos à Núcleo de Licitação através do endereço eletrônico 
ccl@tjba.jus.br ou através de fac-símile. 

3. As consultas respondidas pelo Pregoeiro estarão também disponíveis na página www.licitacoes-e.com.br. no campo 
'MENSAGENS", no fink correspondente a este editai, para ciência de qualquer interessado. 

4. Os licitantes deverao acompanhar as informações encaminhadas pela Núdeo de Licitação e pelo Pregoeiro no Portai 
do Tribunal dê Justiça do Estado ,da Bahia (www.tjbapus.br) e na .página www»Ijcitacoes-e,com.br em todas as etapas 
da licitação, até' á sua finalização (homologação), pelo ônus decorrente da Inobservância de quaisquer 
mensagens/informações emitidas pelo Núcleo de Licitação ou ficando responsável Pregoeiro. 

1 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 126f201â 

Julia Karina Galvâo Morais Tolos 
Pregoeira oficiai 

Portaria n° 51/2013 

http://www.tiba.ius.brf
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.tjba.jus.br
mailto:ccl@tjba.jus.br
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.tjbapus.br


1. PREÂME JLO 

O TRIBUNAÜ DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, através da Núcleo de Licitação, situado na 5a Av. do CAB 
(Centro Admi istrativo da Bahia - CAB), n° 560, Edifício Anexo, térreo, Salvador- Bahia CEP 41.745-901 torna 
público a qua :os o presente edital virem oudele conhecimento tomarem, que realizará licitação, conforme processos 
PA 84144/: )13, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, processada e julgada em 
conformidade' am a legislação aplicável. 

2. OBJETO 

Prestação de 
(servidores ati 
Proposta Com 
(Modelo de 
(Modelo de D 
Declaração dí 

srviços de auditoria externa na folha de pagamento de pessoal do Poder Judiciário do Estado da Bahia 
h /os), conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de referência), Anexo I I (Modelo de 

rclal), Anexo I I I (Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame), Anexo IV 
araçao da Proteção ao Trabalho do Menor), Anexo V (Modelo da Minuta de Contrato), Anexo VI 

idaraçao de Enquadramento e Atendimento às Exigências de Habilitação) e Anexo VI I (Modelo de 
Desimpedimento de Licitar e/ou Contratar) deste edital. 

D(d 

3. CONDIÇÕI S GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Somente 
do Brasil, que 

serão admitidos a participar desta Licitação os interessados previamente credenciados perante o Banco 
itenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos. 

3.2.2. Sen 
declaração, * 
da Lei n° 9. 

3.3 Em consç-
contratar com 
à sua crlaçãoj 
sido declarada 

4 4. REGEN 

Esta licitação 
Complementar 
10.520/02 e ' 
TJBA e demais 

VERSO DA 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 126/2013 

_NCI 
N U CL L O D l I I C l T i < , i. O 

3.2 Não serãti admitidas empresas em consórcio ou cooperativas de mão de obra, nem as que estejam suspensas 
temporariamei te de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inldôneas, na forma 
dos incisos II14 III do art. 186 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

3.2.1. A licitáite deverá apresentar declaração expressa de que não está impedida de licitar ou contratar com a 
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal è dos Municípios, abrangendo inclusive as 
entidades corr personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele 
instituídas ou inantidas (art. 185, III, da Lei Estadual 9.433/05), conforme modelo do Anexo VII. 

4*3 

constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na retro mencionada 
licitante ou contratada sujeita r-se-á às sanções previstas nos art 184, inciso V, 186 e 195 
"VOS. 

nânaa com o art. 200 da Lei Estadual n° 9.433/05, fica impedida de participar desta licitação e de 
Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior 

haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha 
inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida. 

3.4. E vedadè ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar 
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, 
ressalvadas as exceções legais, conforme o art. 125 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

LEGAL DA LICITAÇÃO 

íbedecerá, integralmente, as disposições das Leis Estaduais n° 9.433/05, 9.658/05 e 10.967/08, Lei 
n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 127/2007 e 128/2008 e das Leis Federais n° 
8.666/93, no que for pertinente, além dos Decretos Judiciários n° 12/03, rfi 44/03 e n° 13/06 do 

normas regulamentares aplicáveis a espécie. 
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5.1. O Banco do Brasil atuará como órgão provedor do sistema eletrônico. 

5.2. O credenciamento do licitante será realizado através do Banco do Brasil, no prazo máximo de até 03 (três) dias 
úteis após a formalização do pedido e da entrega da documentação necessária. 

5.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de senha pessoal e intransferível para acesso ao Sistema de Pregão 
Eletrônico, obtidas junto ás agências do Banco do Brasil S.A. 

5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema, funcionará como assinatura eletrônica e implicará para o 
licitante: 

a) presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 

b) obrigar-se pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiros seus lances e propostas, validando todos os atos praticados; 

c) dever de acompanhar as operações rio sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
responsabilízando^se pêlo ôrius decorrente da pérda de negócios por inobservância de qualquer mensagem 
emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão. 

5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
A perda da senha ou a quebra do sigilo deverá ser comunicado imediatamente ao provedor do sistema, para imediato 
bloqueio de acesso. 

5.6. Informações complementarei sobre credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: 3003-0500 ou 0800-
7290500 (Suporte Técnico). 

6.:APRESEÍ^Á^QíÊLÊfRÔNÍGÁÍDÀS,PRORpSTAS!DÉPREÇOS^' 1 ^ " , 

6.1. A participação no Pregão dar-se-á pela digitação da chave de identificação e da senha privativa do representante 
do licitante, bem .como pelo subsequente encaminhamento da proposta de preço, até a data e horário previstos no 
edital, exclusivamente por sistema eletrônico, quando então, encerrar-se-á, automaticamente a fase de recébimento 
de propostas. 

6.2. Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema Iiatacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições 
previstas neste Edital, bem como para o exercício do direito de preferência, a sua condição de microempresa ou 

6.3. A Propostatde Preços deverá ser encaminhada por meio do sistema .eletrônico, a partir da data de liberação do 
Edital no sistema cio Banco dò Brasil (www.jicitecoes-e.comIbrV até o horário limite para o início da sessão pública, 
que se dará pela abertura das propostas. 

6.3,1. O envio da proposta de preços deve se dar com o preenchimento dos campos próprios 
apresentados peío sistema eletrônico, informando: 

a) Valor global para prestação dos serviços. 

6.3.2. 0 licitante deve acautelar-se mantendo a impessoalidade, não se identificando, sob pena de ser 
excluídodo certame. Logo, a proposta anexada NÃO PODERÁ ,CONTER qualquer dado que possibilite 
a IDENTIFICAÇÃO DÁ EMPRESA, tais como: razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e/ou 
municipal, endenèço^ teíefone, papel timbrado da empresa, nome do' representante, etc, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO. 
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6,3.3. 
declara 
licita n 

:stá dispensada a apresentação, através do sistema eletrônico do Banco do Brasil, de qualquer 
;ão prevista neste edital, devendo ser encaminhada ao final da disputa, apenas peto 

i :e arrematante, evitando, assim, a identificação do proponente. 

6.4. A apre 
vigor, bem cu. 
pela fidelidac e 
observando a ~ 

$í! :c ri' 

a) O pj< izo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar 
da data pe sua abertura. 

b) Os p 
desta ll(Í1 
seguros 

eços apresentados deverão induir todas e quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto 
tação, tais como impostos, tributos, encaroos e contribuições sociais, fiscais, parafiscals. fretes, 
e demais despesas inerentesP devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações 

do objet D licitado. 

d) O v, 
trás mjlr 
Estado ca 

7. SESSÃO RÚBUCA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E DÁ CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS 
PROPOSTA? ' C \ „ * 

7.1. Até a atcrtura da sessão a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 

7.2. A partir 
propostas de 
edital. 

fo horário previsto no Editai terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das 
areços recebidas que devem estar em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo 

7.2.1. As prc 
Banco do Bráil 

7.3. Iniciada 
Lei Estadual n 

7.4. O Prego 
avaliando á 
diligências ç 
com os reqú 

7.5. Não seri 
global ou uni 
respectivos e 

7.7. A desdasjsi 
real por todos 

7.8. O desafc 
que seja possí 
8. ETAPA C6 A 

VERSO DA FL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA _NCI 

NÚCUO OC- LICITA,,.'-0 

ntação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em 
•no a íntegra! e Incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável 

e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, 
nda: 

or global máximo aceitável para esta contratação é de: R$ 563.095,61(quinhentos e sessenta e 
noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme estimativa do Tribunal de Justiça do 
Bahia, constante dos autos. 

postas contendo a descrição do objeto, valor e anexos estarão disponíveis no sistema eletrônico do 

sessão pública do Pregão Eletrônico, não cabe desistência da proposta, conforme art. 121, inciso X da 
> 9.433/05 e Decreto Judiciário n° 44/2003. 

íiro verificará as propostas e seus respectivos anexos, eventualmente inseridos ao sistema, 
compatibilidade dos produtos ofertados com as exigências editalícias, podendo realizar 
uando forem necessárias, desclassificando as ofertas que não estejam em conformidade 
sitos estabelecidos no edital. 

considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas com preço 
rio simbólico, irrisório, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acresddos dos 
irgos. 

7.6. Quando Itodas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender o Pregão e estabelecer, 
imediatamente, um novo prazo de até 30 (trinta) minutos para o recebimento de novas propostas. Persistindo os 
vícios constatados o Pregoeiro Ca) deverá declarar a licitação fracassada. 

ificação da proposta será sempre motivada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
os participantes e interessados. Serão inicialmente desclassificadas as propostas que: 

a) não £ tendam às condições e exigências deste edital; 
b) cujos proponentes estejam identificados. 

L dimento às exigências formais nao essenciais não importará no afastamento do proponente, desde 
el a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
PETCTIVA DE LANCES ELETRÔNICOS E JULGAMENTO 
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8.1. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação no sistema eletrônico, convocando os 
proponentes para apresentarem lances, cujo tempo fixo será de 30 (trinta) minutos e o tempo aleatório, 
determinado pelo sistema, de 0 (zero) a 30 (trinta) minutos. 

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário estabelecido e as condições de aceitação. 

8.3. O sistema rejeitará automaticamente os lances cujos valores forem superiores ao último lance registrado pelo 
licitante. 

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em 
primeiro lugar. 

8,4.1. Nesta fase, o Pregoeiro poderá excluir, justificada mente, lance de valor considerado inexequfvel. 

8.5. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 
efeito da classificação, final. 

8.6. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado 
para a contratação. 

8.7. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 
menor valor global. 

8.8. Duraritè Ò transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado que tenha stào apresentado pelos demais licitantes, vedada a indicação do detentor do lance. 

8.9. No caso de desconexão do Pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do pregão, e 
permanecendo o mesmo acessível aos licitantes, a etapa terá continuidade para a recepção de lances, devendo o 
pregoeiro, assim que for possível, retomar sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e .terá reinicio somente após 30 (trinta) minutois da comunicação expressa aos participantes. 

8.11. Quando a desconexão, persistir por tempo superior a 2 (duas) horas, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e somente: terá reinicio no dia è horário previamente fixado no sistema eletrônico do Banco do Brasil 
(www. Ildtacoes-e. corií;br). 

8.12. À etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido peio sistema 
eletrônico, após o que transcorrerá o período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.13. Alternativamente ao disposto no item anterior, poderá o pregoeira, mediante justificativa devidamente 
registrada em Ata, antecipar o encerramento da sessão, desde que transcôrrido o tempo mínimo de 50% 
(cinqüenta por cento) do previsto inicialmente no edital para a sessão de lances, mediante o encaminhamento de 
aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de até 30 (trinta) minutos, findo o 
qual será encerrada a recepção de lances. 

8.14. No caso dá adoção do rito previsto no item anterior, encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro poderá 
encaminhar* ^prsisterna eletrônico, contraproposta diretamente aò licitante que tenha apresentado o lance de 
menor vaíor, bem assm^decidtr sua aceitação. 

8.15. Havendo aperias uma oferta, esta poderá ser aceita desde que atenda todas as condições deste Edital e seu 
preço seja compatível com o valor estimado pára a contratação e dentro da realidade do mercado. 

8.16. O Pregoeiro anunaará,.:imediatamente após.o encerramento dã.etapa dé lances da sessão pública ou, quando 
for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a proposta que, em 
consonância com as especificações contidas neste edital, apresentou o menorpreço. 
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clyW 

8.17. Em cá 
contratação 
nos termos 1 
8.17.1. Entéíi 
de pequeno 

;o de empate ficto, será assegurado, nos termos da Lei complementar n° 123/06, a preferência de 
ira as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, 

(ie se seguem: 

8.17.1.1. O, 
apresentada 

8.17.2. Nest 
proposta de p 
o objeto licita 

8.17.4. Não 
serão convo<5 

disposto no item 8.17, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
por micro empresa ou empresa de pequeno porte. 

hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
reço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 
Elo. 

8.17.3. O dirsito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramentq dos lances, sob pena de predusão. 

acorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior, 
das as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem dassificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.17.5. Na n 
em favor da 
integralidadel 

pótese de não contratação nos termos previstos nos itens anteriores, o objeto licitado serâ adjudicado 
proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda às exigências editalícias em sua 

8.18. O liei 
devendo a cò 
mail, com o] 
encerra menti 

t^iite 

8.18.1. O nã 
desclassificação 

detentor da melhor oferta devera comprovar a situação de regularidade na forma prevista no edital, 
nprovaçao se dar, no prazo de 04 fquatrol horasf mediante a remessa da documentação via fax ou e-
encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis do 
do Pregão, sendo, induslve, condição indispensável para a contratação. 

8.18.2. A ex 
porte sujeite 

8.18.3. NestE 
de 02 (dois) 
do certame, j 
documentaçãç 
efeito, de o 
recursal. 

8.18.4. A nãç 
contratação, 
remanescente! 

:ão, !íem 

8.19. Se a oft 
examinará a 
habilitação do 
estabelecidas» 

situ< ç 8.20. Na 
seja obtido 
demais particí; PTÇ 

VERSO DA Fl Zrf-v 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA __NCI 

NÚC LLO 0£ LIC lT Aí, O 

de-se por empate ficto a situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
rte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

> encaminhamento dos documentos exigidos no item acima, dentro do prazo estabelecido ensejará a 
ou inabilitaçao do licitante, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais cabíveis. 

: tência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
ao regime da Lei Complementar n° 123/06 não implica na inabilitaçao automática da licitante. 

hipótese, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
(jjas úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for dedarado o vencedor 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com 

:eflidão negativa, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura fay» 

regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à 
prejuízo das sanções previstas em Lei, sendo facultado à Administração convocar os lídtantes 

f na òrdem de dassificaçao, ou revogar a licitação. 

rta de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigêndas editalícias, o Pregoeiro 
rferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda às condições 

edital, sendo o respectivo liatante dedarado vencedor. no 

;ão prevista no item anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 
;o melhor. A negociação será feita através do sistema e poderá ser acompanhada em tempo real pelos 
antes. 

8.21. Constatado que o proponente da melhor oferta aceitável atende às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado venc edor. 
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8.21.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atendam às condições e exigências deste edital; 
b) apresentem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a 

ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação; 
c) que apresentarem preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste edital. 

8.21.2. O desatendimento às exigências formais não essenciais não Importará no afastamento do proponente, desde 
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

8.22. A Indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e das informações relativas à sessão 
pública do Pregão deverá constar da ata divulgada no sistema, sem prejuízo das demais formas de publicidade 
previstas na lei. 

8.23. Os atos essenciais do Pregão Eletrônico serão documentados nò processo respectivo, com vistas à aferição de 
sua regularidade pelos.agentes de controle, nos termos da legislação pertinente. 

8.24. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que foi 
ofertado no lance eletrônico. 

O licitante detentor ida melhor oferta deverá apresentar nova proposta, reajustada ao último lance, e 
comprovar a sitüaiÇão de regularidade na forma prevista no edital. Para garantir a integridade da 
documentação e da proposta, recomenda-se que contenham índice « folhas numeradas e timbradas 
com o nome, logotipo ou logomarca do licitante, 

9.1. A proposta de preços, formulada pela empresa vencedora da disputa de lances, os documentos de habilitação, a 
procuração e demais declarações, deverão ser apresentados, no prazo de 04 (quatro) horas, a partir dò encerramento 
da.etapa de lances, com preços atualizados em conformidade com o lance vencedor, através do fac-símile n° 71-
3372-1636, 71-3372-1877, ou 3372-1636 ou via e-maiipara o endereço ççl@tjba.jus.br. 

9.2. Os documentos originais ou cópias autenticadas deverão ser entregues, no prazo de até 02 fdoisl dias úteisf 
contados, também, a partir do encerramento da etapa de lances, ao Núcleo de Licitação, no endereço 5a Av. do CAB 
(Centro Administrativo da Bahia - CAB), Edifício Anexo ao Tribunalde Justiça do Estado da Báhía, n° 560, andar 
térreo, Salvador- Bahia CEP 41.745-971, como condição para a contratação. 

9.3. O não encaminhamento dós documentos exigidos nos itens 9.1. e 9.2., dentro do prazo estipulado, ensejará a 
desclassificação ou inabilitação do licitante, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais cabíveis. 

O licitante ARREMATANTE dèverá encaminhar proposta, conforme prazos estabelecidos no item 9, contendo os 
seguintes dados: 

a) Preço para prestação dos serviços, em consonância com o modelo sugerido no Anexo I I , expressando, em 
moeda riaüonal, o#alor global, com apenas duas casas decimais: 

b) DeclaráçãoJ'é>fpréssa "de que não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta 
dá União, dos^Estados, dò Distrito Feàeral e dos Municípios, abrangendo, indusive as entidades com 
personalidade junâica de direito privado sob controle do poder público e as/fundações por ele instituídas ou 
mantidas (àrt 185, III, da Lei Estadual 9.433/05), conforme modèío do Anexo VII. 

Obs.: Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na retromencionada 
declaração, a licitante ou còritrãtada sujertar-se-á as sanções previstas nos a r t 184, inciso V, 186 e 
195 da Lei n° 9:433/05. 

ttíi. itá^iff irav .1&&-*' 
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11. HABILIP AÇAO 

Para fins de abílitação no presente Pregão a licitante arrematante deve apresentar, nos prazos indicados no item 9, 
os documente s, no prazo de validade, em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para 
ser autenticí ia pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em nome da licitante, com um único CNPJ, em envelope 
lacrado, no c ial possam ser identificados os nomes ou razão social, modalidade, número e data da licitação, podendo 
o Pregoeiro, ntes da homologação, solicitar o documento origina! para verificação, OBSERVANDO AINDA: 
a) se o licitan :e for a matriz da empresa, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 

b) se o licita tte for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, dispensada a apresentação dos 
documentos ue, pela própria natureza, comprovada mente sejam emitidos somente em nome da matriz. 

11.1. HAB: 
a) inscrição 

lllITAÇÃO JURÍDICA, comprovada mediante a apresentação: 
Registro Público no caso de empresário individual; 

b) ato consti 
registrados i 
acompanhad 
administrado^ ss 

jtivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e Investidura dos atuais 

c) inscrição c < i ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro 
ou autorizaçá > para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

11.2. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, comprovada mediante a apresentação de: 

Reguiaridacib Fiscal: 
a) prova de ir scrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

b) prova de i isenção no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de rí gularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

d) Certidão Itgativa fou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Relativos às Contribuições Prevldenciárias e às 
de Terceiros] relativa a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em 
Dívida Ativa cfb Instituto Nacional de Seguridade Social, emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

e) Certidão Conjunta Neoativa fou positiva, com efeitos de negativa) de Débitos Relativos aos Tributo; Federais e á 
Dívida Ativa ça União, emitida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Pnocuradoria-Geral 
da Fazenda N acionai, sendo este último datado dos últimos 180 dias, desde que outro prazo não esteja estipulado 
neste docum^tc 

f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. 

Regularidad 5 Trabalhista: 

a 1 Certidão Neoativa fou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Trabalhistas - CMDT. emitiria pda liistir* do 
Trabalho, erri cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e Resolução Administrativa n° 1.470/2011. 

11.2.1. A prcka da inscrição a que se referem os itens "a" e "b" será suprida com a apresentação dás certidões a 
que se referetp os itens "c" e "d", respectivamente, se estas contiverem o número de inscrição dá lldtante. 

11.2.2. As a icroempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido 
previsto na fiei Complementar n° 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação je regularidade fiscal, mesmo oue estas apresentem alguma restrição. 
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11.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.2.3.1. Comprovante de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Contabilidade CRC. 

11.2.3.2. Apresentação de atestado(s), em nome da empresa, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividade compatível em características, quantidades e 
prazos aos dos serviços licitados. 

11.2.3.2;!. atestados deverão conter a informação acerca do valor e prazo de duração do contrato, 
volume do serviço prestado e telefone de contato do representante da pessoa jurídica responsável pela sua emissão 

11.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, comprovada mediante apresentação de: 

a ) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicia! expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da 
TÍeaiização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade; 

Ò) Balanço Patrimonial e Demonstrações.Contábeis do último exercício financeiro, já exigível, na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizada por 
índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, 
vedada a substituição por Balancetes e Balanços Provisórios. 

11.3.1. O Balanço Patrimonial devera ser acompanhado de fotocópia autenticada do Termo de Abertura e de 
Encerramento, extraídos'do LIVRO DIÁRIO, devidamente registrado na Junta Comercial, 

11.3.2. Para as Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço na forma da lei, 

I. Balanço Patrimonial; 

IL Demonstração do Resultado de Exercfçio; 

.111. Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; 

IV. ^Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

V. Notas Explicativas dó Balanço. 

C) Comprovação de Patrimônio Líquido, apresentado na forma da lei, admitida a sua atualização 
com base noÍNPC do IBGE no montante mínimo de R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais); 

11.4. DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR, em atendimento:áo inciso XXXIII do art 7o da 
Constituição Fédèral, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual n° 9.433/05, conforme modelo 
constante dó AnexoIVdesteEdital. 

11.5. O Certificado de Registro Cadastral/CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Estado da 
Bahia/SAEB, dentro do seu prazo cie validade, substituirá os documentos relativos à Habilitação Jurídica (exceto 
letra V ) . Regularidade Fiscal. Qualificação Econômico - Financeira e ó itém 11.4. condicionado à 
verificação da validade dos documentos cadastrais, através do sistema SIMPAS. 

fíDIRIGIDOSi) 

12.1, Até 02 (dois) .dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do Pregão, qualquer cidadão 
ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o "ato convocatório.do Pregão. 

12.2. Caberá ao.Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil. 
' 9 
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a à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 

12.4. Declare do o licitante vencedor, ou se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes do subitem 
8.18.3., qu^ quer licitante poderá manifestar, motivada mente, a Intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, no 
prazo de 10 i dez) minutos, no sistema eletrônico, com o registro da síntese de suas razões, sob pena de, em se 
não observs ndo este prazo, decair o direito de recurso, e consequentemente, na adjudicação do objeto da 
licitação ao Ik itante vencedor, 

12.4,1. Cas 
o Pregoeiri 
dectaratórii 

12.5. Manife 
úteis para a 
contra rrazõe: 
assegurada vi 
Bahia - CAB), 
971. 

! tada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo de até 03 (três) dias 
jpresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

sta imediata dos autos, no Núdeo de Licitação, endereçado à 5a Av. do CAB (Centro Administrativo da 
Edifício Anexo ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, n° 560, térreo, Salvador- Bahia CEP 41.745-

12.6. Ao Pn 
a sua declsãt, 
tendo esta a 

dgoeiro caberá receber, examinar, instruir e decidir sobre os recursos, considerando que, quando mantida 
deverá encaminhar os autos Instruídos à autoridade superior, no prazo de até 03 (três) dias úteis, 

ütoridade o mesmo prazo para deliberação final. 

12.7. O Preç 
credenciada cu 

12.8. O reci rso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

12.9. Acolhido o recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis fle aproveitamento. 

13. ADJUDI f 
13.1. Não há 
para postericj 

ÇÃOE HOMOLOGAÇÃO" ' '. ' „ 

/endo a manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, 
homologação do resultado pela autoridade superior. 

13.2. Ocorri 
Pregoeiro, ap 
procedimento 

endo 

14.1. O conti 
resumida no 

14.4. Em ha] 
financeira póç 

14.5.0 prâ c 

não seja declarado o vencedor da disputa imediatamente após o encerramento da sessão, 
divulgará, no sistema eletrônico, a data e horário em que sèirá feita a proclamação 

do vencedor, para que seja iniciado o prazo recursal. 

oeiro não conhecerá o recurso apresentado fora do prazo iegal e /ou subscrito por pessoa não 
não identificado no processo para responder pelo proponente. 

a hipótese prevista no item 12.6. e sendo mantida, pela autoridade superior, a dedsão do 
5s seu julgamento, o objeto será adjudicado à proponente vencedora, homologando, em seguida, o 
lidtatório. 

14. CONDIÇ 3ES DE CONTRATAÇÃO 

ato a ser firmado terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua publicação 
J.E. 

14.2. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário da Justiça Eletrônico é condição Indispensável para 
sua validade!! Acácia, devendo ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias corridos da sua assinatura. 

14.3. Será áhmitida a prorrogação contratual, nos termos do artigo 140 da Lei Estadual n° 9.433/05, no que for 
pertinente, de acordo com a conveniência das partes. 

lei ndo prorrogação contratual e o preço esteja com defasagem superior a 12 (doze) meses, a atualização 
erá ser concedida à CONTRATADA na forma do Item 18. 

para a adjudicatária assinar o termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis após a notificação. 
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14.6» Se a ADJUDICATÁRIA, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é 
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e 
verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo 
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação. 

14.7. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valer inicial atualizado do contrato, na forma do §1° do art. 143 da Lei Estadual n° 
9.433/05. 

14.8. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que acordado entre os CONTRATANTES. 

14.9. Nenhum acréscimo ou.supressão poderá ser realizado sem a devida motivação ou exceder o limite estabelecido no subitem 
anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os CONTRATANTES. 

14.10. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços quando pertinente, previsto no próprio contrato, as 
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o 
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

14.11. Não será permitida a subcontratação dos serviços, objeto desta licitação. 

O processo para pagamento da fatura observará o roteiro detalhado a seguir: 

15.1.0 pagamento devido à empresa CONTRATADA será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo 
de até 08 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e após a declaração pelo 
CONTRATANTE do recebimento definitivo dos serviços prestados, conforme as etapas previstas no Cronograma 
indicado no Item 7.5 do Anexo I do Edital. 

15.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura 
aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA. 

15.3. Como condiçãõ?para início da contagem de prazo para pagamento e sua, efetivação, as Notas Fiscais deverão 
ser acompanhadas obrigatoriamente de: 

I. Certidões Negativas de Débito: 

- de Tributos Contribuições Federais; 
- de Tributos Contribuições Estaduais; 
- de Tributos Contribuições Municipais; 
- de Regularidade do FGTS (CRF); 
- do INSS (CND). 
- Trabalhistas (CNÒT) 

15.4. A atualização monetária dós pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada 
considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, dé acordo com a variação do 
INPC do IBGE, pró rata tempófis. 

15.5. A CONTRATADA deverá obedecer integralmente as disposições quanto à obrigatoriedade de emissão da Nota 
Fiscal por méiò eletrôriicb, nos termos dó Regulamento do ICMS Bahia, com as alterações contidas no Decreto 
Estadual n° 10.666 dé 03/08/2006. 

i e . ^ M A N Ü ^ 

16.1. Os preços.são fixos e irreajustaveis durante o transcurso dò prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação 
da proposta. A parcela que.diz respeito a.proporção de insumos envolvidos na Prestação de Serviços, nos termos do 
inc. XXV do art. 8o da Lei Estadual ri"3 £433/05 será atualizada mediante a aplicação do INPC/IBGE, quando for o 
caso. 
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16,2. Em ha\ endo prorrogação contratual, e desde que transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, a contar do inicio 
da vigência 
tomando coi 
prorrogação. 

deste, o reajuste poderá ser concedido à CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE, sempre 
o limite máximo, a variação do IN PC/IBGE, verificada nos 12 (doze) meses precedentes à data da 

17. DA 

17.1. A fisc^ 

Fisj ALI2 

17.2. Compç 
art. 154 da 
9.433/05, CO 

a) 

b) 

c) 

LIZAÇAO -vt — 
•Si , 

ização do serviço objeto desta licitação, será efetuada por representantes do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, conforme condições previstas no Anexo I. 

irá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do objeto contratado, na forma do 
liei Estadual 9.433/05, bem assim receber o objeto segundo o disposto no art. 161 da Lei Estadual 
- ipetindo ao servidor ou comissão designados, primordialmente: 

d) 
e) 

f) 

g) 

h) 

18.1. Os liei 
na proposta 
obrigações á<i 

18.3. Const 
V, e 185, H, 
qualquer 
186 III, pai 
Administraçãb 

out o 

anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, 
quando for o caso; 
dar Imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação 
financeira de contratos e convênios, dos Incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a 
imposição de sanções ou a rescisão contratual; 
adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato; 
promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da execução já realizada, emitindo o 
competente opinativo para o recebimento de pagamentos; 
esclarecer prontamente as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente da 
Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
cumprir as diretrizes traçadas pelo Órgão Central de Controle, acompanhamento e avaliação financeira 
de contratos e convênios; 
solicitar da CONTRATADA, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a 
execução do objeto deste edital. 

17.6. A açã'd ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá à CONTRATADA de 
total responsabilidade na execução do contrato. 

18. DOS ILÍ erTOS E PENALIDADES ^ijMf1 

tantes e contratados cumprirão, rigorosamente as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e 
vencedora, para a participação neste certame e fornecimento do objeto desta licitação, inclusive 
tionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, sujeitar-se às penalidades cabíveis. 

18.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual 9.433/05 e art. 
7° da Lei Fec eral n° 10.520/02, sujeitando-se os infratores às comínações legais, especialmente as definidas no art. 
186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

tui ilícito administrativo a conduta praticada pelo licitante ou contratado que, nos termos dos arts. 184, 
da Lei Estadual n° 9.433/05 c/c o art 7o da Lei Federal n° 10.520/02, apresentar declaração ou 
documento falso exigido para o certame, sujeitando-se o infrator, com fundamento nos arts. 195 c/c 

r^grafo único, da Lei n° 9.433/05, à declaração de inídoneldade para licitar e contratar com a 
Pública. 

18.4. A CONTRATADA que incorrerem nas faltas administrativas previstas na Legislação serão aplicadas, sem 
prejuízo do djsposto no art. 186, parágrafo único da Lei Estadual n° 9.433/05, as penalidades a seguir: 
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I . MULTA, que .será graduada de acordo com a gravidade da infração, da seguinte forma: 
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, Inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negarrse a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados dá data de sua 
convocação; 

b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trtgésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do fornecimento ou serviço não realizado; 

c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

I I . SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE CADASTRAR E UÇITAR E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO aos que incorrerem nos «feitos previstos nos incisos VI e VII do art. 
184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei Estadual rP 9.433/05. 

I I I . DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, 
enquanto perdurarem os-motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 
e II, III e V do art. 185 da Lei Estadual n° 9.433/05. 

18.5. Constitui ilícito administrativo a conduta do licitante que, no Pregão Eletrônico, em sendo arrematante, nao 
encaminha, quando convocado, a documentação exigida para o certame, no prazo e nai forma estabelecidos no 
edital, sujeitando-se.o.Infrator, com fundamento no art. 7o da Lei Federal n° 10.520/02, à multa, ora estabelecida 
de 10 % (dez) do .valor dá proposta ofertada, sem prejuízo das demais cominaçôes legais. 

18. 5L L As multas a que se refere o inciso I, do item 18.4, não Impedem que a Administração rescinda 
unilatéralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

1&6L Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento 
devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa por ventura imposta. 

18.7. As multes previstas neste artigo não têm caráter compensatório e o seu pagamento nãò eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

18.8. Para a aplicação das penalidades previstas será levada em conte a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos 
dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na pratica do ato. 

19.1. Em garantia de pjená, fiel e segura execução de tudo o que se há obrigado, a CONTRATADA prestara garantia 
de 5% (cinco por ceritó) sobre o preço global do objeto a ser contratado, 

19.2. A garantia será prestada em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, pelo 
prazo equivalente ao deste contrato acrescido de mais três meses. 

19.3. A liberação da garantia ou sua restituição se dará após o recebimento definitivo do objeto do contrato e a 
comprovação vde quitação de todas às obrigações trabalhistas è previdenciária dos recursos humanos envolvidos na 
Prestação de Seryiços;iÍnçlusiYe garantidas eventuais demandas judiciais decorrentes tia presente contratação, nos 
termos do IristTuméhtq'tontratual. 

19.4. A garantia será obrigatoriamente revista e complementada quando houver redução da suâ representatividade 
percentual por variação econômica <lo contrato ou descontos de valores devidos ao CONTRATANTE. 

19. 
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AO 3ÊU 

cuçao total ou pardal do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
ei ou regulamento. 

20.2. O CONTRATANTE ao longo da vigência do contrato poderá rescindi-ío conforme disposto no art. 168, da Lei 
motivadamente, desde que seja a CONTRATADA notificada, por escrito, com antecedência de 30 

(trinta) dias fc irridos, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

) a resdsão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167, da Lei ri0 9.433/09, sem que haja 
] JTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 

a) dey Mução da garantia; 
b) paç amentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
c) pagamento do custo da desmobilização. 

21. REVOÍ AÇÃO-ANULAÇÃO: 

21.3. A Adjü 

21.1. O Tribjnal de Justiça do Estado da Bahia se reserva ao direito de, com base no árt. 122 da Lei Estadual n° 
9.433/05, revogar esta licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente 
comprovado] pertinente e suficiente para justificar a deasao. Deverá, por outro lado, anufá-la se constatada insanável 
ilegalidade, >3seado em parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.2. Não ài berá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente licitação, 
ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao licltante/contratada. 

iicação e a homologação do objeto desta licitação nao Implicarão direito à contratação. 

22;RECUR^0S0RÇAMENTÁRIÒS 

A despesa tecorrente do presente instrumento será atendida no presente exercício: Unidade Orçamentária 
02.04.101,| Jnidade Gestora: 0010 - DFA, Atividade 2000, Elemento de Despesa 33.90.35, Subelemento 
3504, Fonj: i 120. 

23. DISPO$ IÇÕES GERAIS 

qualq 
es:e 

23.1. A 
modificar 
estabelecido, 

t 
23.2. É fad 
destinada a 
solidtar a ón i 
decisões. 
23.3. Os er 
permitido a j 
apresentaçac 

23.4. O Pre 
suspensão e 

iuer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se necessário, 
2 Edital, hipótese em que deverá proceder a sua divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente 
exceto ouando. inquestionavelmente. a alteração não afetar a formulação das propostas. 

todo ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
Esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório e a aferição do bem ofertado, bem como 

ãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a esdareoer dúvidas ou a fundamentar 

os materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro, sendo 
jntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da 
da proposta. 

joeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da 
a convocação para a continuidade dos trabalhos. 

Pre 9' 23.5. O 
formais con 
contrariem a 

oeiro, no interesse da Administração, poderá sanar, relevar falhas, omissões ou erras meramente 
:tantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou 
legislação pertinente. 
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23.6. Todas as declarações constantes dos anexos, parte Integrante deste edital, devem ser preenchidas e enviadas 
Junto à documentação de habilitação e a proposta comercial. 

23.7. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, conforme previsto 
no item 4 do edital. 

23.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que nâo comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.9. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Salvador, 
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

23.10. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos: 

1. Tértnò de Referência; 
2. Modelo de Proposta Comercial; 
3. Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame; 
4. Modelo.de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor; 
5. Modelo da Minuta do Contrato; 
6. Modelo de Declaração de Enquadramento e de Atendimento às Exigências de Habilitação; 
7. Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ou Contratar. 

Salvador, de de 2013. 

Julia Karina Galvâo Morais Teles 
Pregoeira Oficial/Chefe do Núcleo de Licitação 

Portaria tf 51/2013 
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_NCI 
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Modalidade de Licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Número 
126/2013 

D OBJ 

Prestação dé serviços de auditoria externa na folha de pagamento de pessoal do Poder Judiciário do Estado da Bahia 
(servidores Étivos), no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data da publicação resumida do 
contrato noi Diário da Justiça Eletrônico, admitida a sua prorrogação, nos termos do artigo HO da Lei Estadual n° 
9.433/05, de acordo com a conveniência das partes. 

2) JU S TIFICATIVA DO OBJETO E OBJETIVO 

O objetivo projeto consiste em uma Auditoria na folha de pagamento de pessoal do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia (servir ores ativos), considerando a necessidade de uma identificação mais precisa e um maior controle de 
gastos, pror Dvendo a conformidade na folha de pagamento, destacando o diagnóstico das práticas administrativas e 
operacionaií abrangendo as rotinas de elaboração da folha de pagamento, o sistema de processamento de dados, a 
legislação dé pessoal e a análise das íncuiiformídades. 

.3) DO 

Os serviços í erão prestados nas dependências da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, situado à 5a Av. 
do CAB (Cen]ro Administrativo da Bahia - CAB), n° 560, Salvador- Bahia CEP 41.745-901. 

4) DO PARCELAMENTO 

5) DA 

Os serviços,r 
CONTRATA D 
contrato. 

6) DÓ 

O custo esimado 
Administra^ o. 
um centavos) 

DE REFERÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA 
HA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA 

BAHIA (SERVIDORES ATIVOS). 

ETO E PRAZO 

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O parcelamento do objeto da Prestação de Serviços mostrou-se Inapilcável, em face da contrariedade à almejada 
centralização da análise das informações, não obtenção de economia de escala, acréscimo do custo da administração, 
fiscalização c o contrato e correlação entre as atividades a serem desenvolvidas que, por esta razão, foram agrupadas 
nesta contra ação de lote único. 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

crestados serão gerenciados e fiscalizados por representantes do CONTRATANTE, que poderão exigir da 
a qualquer tempo, esclarecimentos, demonstrações e documentos <jue comprovem a regularidade do 

CUSTO ESTIMADO 

para a presente contratação, com base nas pesquisas de mercado realizadas por esta 
é de R$ 563.095,6l(quinhentos e sessenta e três mil, noventa e cinco reais e sessenta e 
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7) DESCRIÇÃO E FREQUENCIA DAS ATIVIDADES 

7.1 O TRABALHO DE AUDITORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA, 
DEVERÁ CONSIDERAR/ENVOLVER: . 

/ 
7.1.1 Análise jDdjyjdualizada_.de 9328 servidores ativos na Folha de Pagamentos do Poder Judiciário da Bahia, do 

período compréMdS^ntre, 01/01/2009 e 31/12/2013. " 

7.1.2 Progressão de carreira ocorrida a partir de 01/01/2009 através da verificação da documentação comprobatória 
') na pasta pessoal dos servidores, bem comb auditoria de sistemas. 

7.2 i^ETAPAS.ípCt' P R03 E^OT/' 

O objeto contratual deverá ser executado mediante o transpor das seguintes etapas: 

>7; 2 E t a pa t l : A n á I ise: Ge ra I ide: Riscos 

tí 7.2.1.1 Entendimento geral e fluxogramação do processo de Folha de Pagamento, com identificação do nível de j 
1h- fà y. descentralização de atividades, responsabilidades compartilhadas na geração de informações de folha e formalização j 

e arquivamento dá documentação suporte dos lançamentos; j ^ , 

< 3 S i Análisé geral do ambiente de THecnologia da Informação que suporta os Sistemas e diagrama de rede 
. com visão global dê toda Infra-estrutura tecnológica envoiyida.no processo da folha de pagamento; 

-~q3 t ^ \J n 7.2.1.3 Mapeamento,dos riscos específicos existentes nos processos e sub-processos analisados, considerando a 
vulnerabilidade X impacto da sua materiatização (ex.: criticldade das atividades, Volume de recursos envolvidos, 
volume de transações, etc.); ^ ^ J ^ í T 

•* * -^7.2.1.4 Análise da estrutura de controles em operação, manuais e de sistema, avaliando a sua eficácia na 
minimização dos riscos mapeados; ^ j p o {>&({&[-> 

ry- -—^t7.-2.1.5 Análise da regulamentação/legislações especificas divulgadas, inerentes a cada grupo de servidor, bem 
* ' . como das normas e procedimentos pré-definidas pelo TJ-BA para o processo de folha de pagamento e seus sub-

p r o c e s s o s ; ^ fô^Ç 

7.2.2 Etapa 2: Definição, elaboração e execução dos testes fcMc jo&Dcmi 

3 

3-2.1 

7.2.2.1 Elaboração de um. programa de trabalho: detalhado, endereçando ás vulnerabilidades detectadas na 
avaliação dos riscos, bem-como "psrequerimentos definidos nas normas e procedimentos aprovados pelo Tribunal e 
nas legislações especificas divulgadas, inerentes a cada grupo de servidor; 

7.2.2.2 Solicitação das bases de dados em meio magnético para auditoria de sistemas, bem como documentação 
suporte das transações; 

V«2i2.3 Realização de testes de auditoria, ^ 
através da utilização de fetramentes informatiza 

abranger 100% da base de dados do processo, envolvido, 
'auditoria; 

si 2 0 \ \ * '2.2.4 Confronto das eventuais inconsistências/ não conformidades identificadas com a sua respectiva 
' documentação suporte para validação e documentação dos trabalhos, de auditoria; 

0 2 0 x'jt 7.2.2.5 Conclusão sobre a existência dos riscos residuais com base no resultado dos testes, reportando ás 
J - ó . er- U * eventuais inconsistêndas/jnão conformidades identificadas e devidamente validadas. 
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a 3 - Resultados, conclusões e relatório final 

solidação das conclusões e discussão dos resultados com a Alta Administração do Tribunal; 

7.2.3.2 EJaporação de recomendações de controle para eliminação das falhas Identificadas e conseqüente 
minimização 

7.2.3.3 Ela 
i 

7.3 

Para realizii 
atividades 

7.3.1 Ava 
servidores 
adequada 

ação dos itens da Folha de Pagamento do Tribunal, considerando se os vencimentos auferidos pelos ' 1 

ativos são devidos, estão de acordo com a legislação em vigor e estão suportados por documentação A A 
a^uivada na pasta do servidor (exemplo: comprovantes de escolaridade, cursos de especialização, etc.); 'v ^ -

• 7.3.2 Ates ar a exatidão dos cálculos dos vencimentos na Folha de Pagamento; $ $ " i 

-^•7.3.3 Ver ícar atendimento aos aspectos legais (Regime estatutário, CLT, acordos coletivos, legislações especificas 
divulgadas Diário Oficial) e às diretrizes do Tribunal; B .J_ 

7.3.4 Ver ícar a aderência do provimento / admissão em relação ao divulgado no Diário Oficial; Q fô 

7.3.5 Ver I icar a adequação dos cargos x salários na folha do Tribunal; [3 (•) 

7.3.6 Veffr 
escola ridadí 

7.3.7 Veh 
demais pré-

7.3.8 Veri 
família, auxil 
natureza ind' in 

7.3.10 AÜ 
registradas;i 

7.3.11 Vé 

7.3.12 Ve 
Título de Ele 

c 7.3.13 
situações d 

7.3.14 Vè 
na Folha; ( 

ios riscos; 

poração de plano de ação, sugerindo prazos, responsáveis e cronograma formal de implantação. 

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS: 

ção das etapas acima descritas, a CONTRATADA deverá realizar no mfnímo as seguintes 

Cl 

icar a adequação do grau de instryção do servidor considerando os pré-requisitos em relação a 
para ocupação dó cargo; ( j 0 q 

icar a adequação da progressão de carreira considerando: Classe de entrada no cargo; interstício; 
quisitos para progressão (cursos de capacitação profissional / especialização); Ç & fc 

icar a adequação e cálculo dos adicionais estabelecidos tais como periculosídade, insalubridade, salário 
os em geral, adicional noturno, verbas específicas inerentes a determinadas funções, inclusive verbas de 

izatória, entre outros; 

7.3.9 Ver ficar a adequação sobre o pagamento de verbas de devolução e diferença de salário (folhas 
suplementar* ;s); (Q 3 

jitar a base de dados do cadastro de servidores ativos visando assegurar a integridade das informações 
Qtt d 

ificar os procedimentos de inclusão de um novo servidor no cadastro; (2 4 3 

ificar a validade de dados críticos do cadastro como data de nascimento, filiação, RG, CPF, CTPS, PIS, 
tor, entre outros, considerando a atuação do servidor na folha de ativos; Q Q I Ç Q 

Verificar a adequação das contas bancárias cadastradas para depósito dos vencimentos, atentando para 
contas bancárias duplicadas para servidores diferentes; Q f) JéT 

ificar a integridade da base de dados, verificando se somente funcionários existentes estão cadastrados 
O 

7.3.15 Verificar a existência de funcionários desligados ou em situação de óbito que permanecem na Folha de 
Pagamento; Q G 
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7.3.16 Verificar os funcionários em duplicidade ou ativos em mais de um departamento do Tribunal, verificando a 
adequação sobre acumulo de funções de acordo com legislação em vigor, a limitação da remuneração em relação ao 
wteto constitucional" e a carga horária total considerando o acumulo, concluindo sobre a sua razoabilldade; (TJ £ j O 

7.3 .17 Verificar a existência de verbas duplicadas ou conflitantes com outras verbas, pagas a um mesmo servidor; 

7:3.18 Verificar a existência das informações dos registros de freqüência dos servidores, conferindo sua adequação n o 
erri relação a freqüência paga, atentando para a tempestivldade de registro do ponto (ex.: registro antecipado); ^ ^ 

- ^ v 7.3.19 Confrontar o volume de horas extras trabalhadas com as horas efetivamente aprovadas, calculando as 
horas extras de acordo oom os regimentos estabelecidos; 

7.3.20 Atestar o devido processamento das Informações de pagamento através do confronto de informações da 
folha versus os desembolsos junto aos Bancos; 

, 7.3.21 Verificar a existência de situações não usuais desde o provimento/admissão ao cargo até o desembolso dos 
X j vendmentos que possam representar prejuízo ao Tribunal. 

7.3.22 Verificar a existência, operação e eficácia de controles que, tomados em conjunto, propiaem segurança 
quanto a integridade, validade (veracidade), exatidão e confiabilidade das Informações, qualidade e pontualidade no 
processamento das transações, geração das informações finais e adequado sigilo còm relação ao tratamento, guarda 
e manipulação de Informações confidenciais. 

7.3.23 Análise do cadastro dos servidores no sistema (se possuem informações completas e válidas) e demais itens 
/pertinentes a tecnologia dáinformação. 

7.3.24 Identificar as políticas, padrões e procedimentos de segurança de Informações: existênda e grau de 
formalização e a abrangência é procedimentos para atualização periódica. 

7.3.25 Identificar a revisão dos perfis de acesso a transações criticas implantados no sistema de Folha de 
Pagamento, verificando se o aoesso.à transação é compatível com o perfil e atividades desenvolvidas pelo usuário ou 
se o usuário tern acéèso à transação, porém deve sér eliminado ém função da sua òiticidade e do perfil do usuário, 
considerando os seguintes aspectòs: acesso Indevido; acesso de usuários genéricos ou departamentais; acesso de 
usuários terceirizados; Acesso de usuários afastados; Acesso de usuários da. área de Informática a transações 
funcionais do ambiente tíe produção. 

7.3.26 Revisão dós aspectòs de segurança lógica, dentre os quais podemos destacar: número de tentativas 
permitidas de logins mal sucedidos, administração de usuários e senhas, tempo de inatiyação de usuários bloqueados 
por tentativas de acesso, etc, 

7.3.27 Revisão "dos procedimentos voltados ao monitoramento de eventos que possam indicar tentativas de 
iolação dos controles de segurança: utilização de Firewafls e mecanismos de proteção do ambiente, existência e 

abrangência das trilhas de auditoria, existênda de registro de falhas de operação. 

7.3.28 Revisão dós controles empregados para a manutenção da segurança física das áreas que armazenam os 
equipamentos críticos para a operação do sistema. 

7.3.29 Verificação dó Plano de continuidade de negócio contemplando identificação de ameaças e estratégias de 
continuidade; 

)7.3.30 Verificação do nível de segregação de funções e nível de automação (utilização do sistema) existente, 
'dentreoutros, 

7;4 DESCRIÇÃO DAS ENTREGAS FINAIS 

Abaixo relacionamos os produtos à serem apresentados na etapa final do projeto, pela CONTRATADA: 

7.4.1 Relato ri o f i na I contendo: 

7.4.1.1 Descrição detalhada é quantificação, quando aplicável, dé todas as excèçoes/nâo conformidades 
identificadas na auditoria (resultado dos testes); 

í { 
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7.4.1.2 Ri 

7.4.1.4 

\ ^ informando 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NCL 

N U C L I O DE L I C I T . - . C / O 

cos relacionados ao processo e seus sub-processos, com base na estrutura de controles vigente; 

7.4.1.3 tàblhones práticas de controle, manuais e de sistemas, para assegurar a minimização dos riscos e a 
integridade qas transações dos processos e sub-processos foco da análise; 

recomendaç 

bem como 

Ma ri 

Consolidação das conclusões e discussão dos resultados com a Alta Administração do Tribunal, incluindo 
es de melhoria para eliminação das falhas identificadas e conseqüente minimização dos riscos e 
s impactos financeiros e da imagem institucional que cada solução/sugestão de melhoria poderá gerar, 
benefícios obtidos pela adoção das medidas indicadas. o; 

7.4.2 Ma riz de Acesso aos Sistemas, incluindo os perfis de acesso revisados para as principais transações 
críticas dos nódulos objeto do escopo, contemplando aspectos de segregação de funções, acesso não autorizado, 
acesso de se vidor desligado e acesso excessivo à transações críticas. 

Pia i jft 7.4.3 
f prazo de im 

7.5 

o de ação, contemplando as atividades, as áreas envolvidas e o grau de relevância com relação ao 
lantação (imediato, curto e médio prazos). 

CRONOGRAMA 

O cronograrria macro apresenta as etapas do projeto e deverá ser atentamente observado pelas empresas na elabora-
ção de suas >ropostas e na execução contratual e será submetido à análise e aprovação da Contratante. 

A CONTRADADA deverá apresentar cronograma detalhado em até 07 (sete) dias após a data de Início dos serviços, 
contendo as atividades a serem realizadas, atividades predecessores e sucessoras, prazos e premissas (pendências) 
para concluso das etapas. 

I CRONOGRAMA 1 2 3 A 
W* m % 

Planejamento 1 s Trabalhos 
i 

Entendimento è 
1 

macroíluxo do processo de Fotha de Pagamento 

Levantamento li 
i 

3 ambiente geral de TI 

Identificação d i riscos específicos 

tlíc 
* 'w È É É M 

.«BR w -XI 
i 

Auditoria da Foi 
1 

ta de Pagamento 
[ 
( ! ! 

i 
Tecnologia da Ir 

í 
ormação 

i 

0Z 
.-i . p 

H 

t 
Apresentação F 

! 
iaf dos Resultados 

7.6 COM PROVAÇAO DAS ENTREGAS 

Os pagamejixis serâo realizados em quatro parcelas iguais, mediante a entrega dos produtos pela CONTRATANTE. 
.conforme dê alhado na tabela abaixo, e após aprovação pela CONTRATADA?*; 

7 
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Mês 1 Relatório com os itens identificados na etapa 1 do 
Cronograma 

Impressa e 
DVD 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: doe e pdf 

Mês 2 Relatório reportando as eventuais inconsistências 
identificadas na etapa 2 do Cronograma 

Impressa e 
DVD 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: doe e pdf 

Mês 3 Relatório preliminar para aprovação e comentári-
os da Alta Administração do Tribunal 

Impressa e 
DVD 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: doe e pdf 

Mês 4 Relatório final, matriz de acesso ao sistema e 
Plano dé ação 

Impressa e 
DVD 

Planilhas: xis e pdf 
Documentos de texto: doe e pdf 

8) QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

A equipe técnica deverá ser composta por no mínimo: 

8.1 Líder de Equipe,com formação acadêmica em nível de bacharelado em Ciências Contábeis, com a 
respectiva prova do registro profissional junto ao Conselho Regional de Contabilidade e com 10 anos de 
experiência comprovada em auditoria è: 

8.2 Auditores com formação acadêmica em nível de bacharelado em uma das seguintes áreas de 
habilitação: Ciências Córitabeis, Administração, Direito é Tecnologia da Informação (Ciências da Computação, 
Sistemas de Informação, Análise de Sistemâs) com a respectiva prova do registro profissional junto ao CONSELHO 
ou ORDEM competente, quando aplicável ao exercício legal da profissão e com 03 anos de experiência 
comprovada dé atuação na área objeto do presente certame, 

8.3 A equipe técnica deverá possuir no mínimo: 

8.3.1 Experiência nos serviços de auditoria em folha de pagamento e auditoria nos sistemas informatizados de 
folha de pagamento, comprovada através de dedaração .contendo o cargo exercido, bem como indicaçâo(ões) do(s) 
trabalho<s) realizádo(s). 
8.3.2 A comprovação da experiência exigida se dará através da apresentação de "çurriculum vitae" e de atestado 

de capacitação, contendo o nome do profissional, corna descrição do? trabalhos similares realizados (partitipação na 
execução de trabalhos de auditoria em folha de pagamento e nos respectivos sistemas informatizados); 
8.3.3 O profissional indicado pelo licitante para exercer as funções de líder de equipe e deverá responder peta 

coordenação geral dos trabalhos objeto da contratação. O profissional referido somente poderá ser substituído por 
outro dé experiência equivalente ou superior, integrante do quadro permanente da empresa na data da contratação, 
desde queaprovadopreviamêntepela CONTRATADA. 
8.3.4 ó número mínimo de profissionais necessários deverá ser definido pela Contratada, a fim de que seja 

cumprldo o prazô^previstò no contrato. 

9) MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS 

As máquinas e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços serão forneddos pela CONTRATADA . 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA N C L 

N l ' C U . 0 OE U C i r » H / i C 

ANEXO I I 

MODELO. DA PROPOSTA 'COMERCIAL „ I J 

Modalidade de Licitação Número 
PREGÃO ELETRÔNICO 126/2013 

I TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
Nome Fantak a: 
Razão Social: 
CNPJ; j Inscrição Estadual: 
Endereço: j Cidade: 
Estado: j CEP: Telefone: Fax: 
E-mall: ! 

Banco: J Agência: Conta Corrente: 

Prezados Seijhores, 

Após examinar todas as dáusulas e condições estipuladas no Edital em referência, apresentamos nossa 
proposta cojtforme especificações mencionadas no edital, 

Nossa proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados da data prevista para a entrega da mesma, 
sendo o préio proposto firme e irreajustável durante o seu prazo de validade. Informamos que estão inclusos nos 
preços oferè dos todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, 
ainda, os qdc porventura venham a ser omitidos na proposta ou Incorretamente cotados. 

O valor global de nossa proposta é de R$_ _(por extenso). 

Salvador de de 20_ 

RAZÃO SOCIAL CNPJNOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 
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N U C U o Dl. L 11 n A f . o 

anexo i i i 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Número 
126/2013 

Através do presente Instruméftto, nomeamos e constituímos o(a) Senhora) , 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade n° expedido pela 
devidamente Inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério dà Fazenda, sob o n° residente à 
rua , n° como nosso mandatário, :a quem outorgamos amplos poderes para 
praticar todos õs .atos relativos ao procedimento lidtátório PREGÃO ELETRÔNICO indicado acima, 
conferindo-lhe poderes para: (apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, 
interpor recursos e desistir deles, contrs-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, 
firmar compromissos ou acordos, receber fe dar quitação, apresentar defesa prévia e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, etc). 

Salvador de de 20 . 

RAZÃO SOCIAL/ CNP J/NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ E ASSINATURA 

anexo i v 

MõdalídadedeLicitaçâo Número 
PREGÃO ELETRÔNICO 126/2013 

,(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o n0.. por intermédio do seu 
representante legal sr (a)..«...... n°. DECLARA, sob as penas da lei, em 
atendimento ao quanto previsto no Inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso 
V .do árt 98 da, Lei Estadual 9.433/OS, que não emprega menor de 18 anos em trabalho, noturno, perigoso ou 
Insalubre e não emprega menor de dezesseis.anos. 

Ressalva: Empregamos menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Salvador; de _-.de .20 , 

RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 
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O ESTADO 
intermédio 
13100722/0 
Administratiy 
denominado 
n° 

:oi 

constante dc 
couber, na 
seguintes dá 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

ANEXO V 

_NCI 
NUCUO OE UCiv.-.r./.Q 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Número 
126/2013 

MODELO DA MINUTA DO CONTRATO j ; 

INSTRUMENTO DE CONTRATO DE QUE 
ENTRE SI, CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DA BAHIA E NA FORMA ABAIXO: 

)A BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 13,937.032/0001- 60, por 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, órgão do Poder Judiciário, Inscrito no CNPJ/MF sob n° 
-60, com sede e foro nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, na Quinta Avenida, n° 560, Centro 

j da Bahia - CAB, representado pelo seu Secretário de Administração, IGOR CAIRES MACHADO, adiante 
simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, Inscrita no CNPJ sob 

doravante designada simplesmente CONTRATADA, representada por 
Inscrito no CPF/MF sob n° resolvem, tendo em vista o 

PA n° ./2013, com arrimo nas normas pertinentes da Lei Estadual n° 9.433/05 e, no que 
Federal n° 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis, ajustando e reciprocamente aceitando as 

jsulas e condições: 
í si 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Obriga-se a .CONTRATADA a por todo o período de vigência deste contrato, sem solução 
de continuia; de, fornecendo os recursos necessários è perfeita execução das atividades e consecução dos objetivos, 
tudo conforl ie condições e especificações constantes do EDITAL, seus ANEXOS, especialmente o TERMO DE 
REFERÊNCIA e PROPOSTA VENCEDORA, os quais passam a integrar o presente instrumento de modo indissociável. 

CLÁUSULAÍEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
O objeto irjdicado na cláusula primeira será prestado pela CONTRATADA em conformidade com a descrição 
pormenorizac a contida no Edital e TERMO DE REFERÊNCIA e seus Anexos que passam a integrar o presente 
instrumento (le modo indissoctóvel, obrigando-se a CONTRATADA, ainda, a: 

a) Apresentar, antes do início da execução dos serviços, relação contendo os nomes dos integrantes da 
equipe que e cecutará os serviços, conforme as exigências do Item 8 do Anexo I do Edital. 

b) Manter os profissionais apresentados para a execução até a conclusão do Contrato, admitindo-se a 
substituição s or profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Contratante. 

c) Coordenar, aparelhar e remunerar a equipe técnica, diligenciando para que a execução do objeto 
contratual se faça de forma satisfatória, garantindo a qualidade técnica dos serviços. 

d) 2 ílar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios, a ampla ação 
fiscalizadora! Io CONTRATANTE, atendendo prontamente às exigências que lhe forem solicitadas, inclusive referentes 
à apresentação de documentos comprobatórios da execução do contrato e os relacionados ao cumprimento de 
obrigações tr ibalhistas, previdendárias e fiscais; 

e) Comunicar ao COItfTRATANTE qualquer impedimento que Interfira no andamento dos serviços; 
f) M jnter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

lidtação em < ompatibilidade com as obrigações assumidas; 
g) P ovidenaar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás necessários à execução dos serviços; 
h) É étuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre 

as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as 
Legislações F ;deralf Estadual e Municipais, relativas aos serviços prestados; 

inter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penai e administrativa, sobre todo e qualquer assunto 
que tomar cqnhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus empregados nesse 
sentido; 

j) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), a ser informado na proposta comercial, para o recebimento de 
informações! 

k) Ájgilizar a imediata correção das falhas apontadas pelo CONTRATANTE, concernente à execução do 
Contrato; 
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CLÁUSULA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO 
DA SUBCONTRATAÇÃO - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual por acrescer os custos de Admi-
nistração e de Fiscalização do contrato, além de pequenas e micro empresas poderem concorrer ao certame licitató-
rio. 

CLÁUSULA 'QUARTA - DÁS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Além das obrigações legais, o CONTRATANTE obriga-se ainda, a: 

I. Fornecer à CONTRATADA, sem atrasos, acesso aos dados e às informações indispensáveis ao cumprimento 
do contrato; 

II. Realizárò pagamento pela execução do contrato; 
III. Proceder á publicação .resumida do Instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, 

condição indispensável pára sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura; 
IV. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do contrato, aos 

documentos e informações necessários à sua fiel execução; 
V. Indicar servidores para;pártidpárem, junto com a Contratada, da execução do objeto deste Contrato. 
VI. Fornecer espaço de trabalho adequado e suficiente à execução do objeto do Contrato; 

CLÁUSULA QUINTA- DÓ PREÇO 
O preço deste contato eqüivale ao valor da proposta vencedora, consistindo no valor global de R$ ( ), 
sendo que os pagamentos são mensais, conforme definido no Cronograma do Item 7.5 do Anexo I. 

Parágrafo Primeiro: Nos preços referidos no caput desta dáusula estão inclusos todos os custos inerentes à 
prestação dos serviços contratados, sem exceção, inclusive salários, encargos sodais, previdenciários, trabalhistas e 
rescisórios dos empregados da CONTRATADA, assim como uniforme, insumos em geral, administração, e, enfim, 
todos os custos'diretos e indiretos, mais os impostos e taxas de qualquer natureza que incidam ou venham a inddir 
sobre o cumprimento deste contrato. 

Parágrafo Segundo: .Caberâ à CONTRATADA, proceder, sem ônus para o CONTRATANTE, eventuais adequações, 
de forma a propiciar a perfeita execução dos serviços contratados. 

CLÁUSULA SEXTA * DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento devido à empresa CONTRATADA será.efetuado, através de crédito em 
conta corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados a partir da apresentação da .Nota Fiscal/Fatura e 
após a declaração pelo CONTRATANTE do recebimento definitivo dos serviços prestados, conforme as etapas 
previstas no Cronograma indicado no Item 7.5 do Anexo I. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo alguma pendência Impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela ria qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Como. condição para inído da contagem de prazo para pagamento e sua efetivação, as 
Notas Fiscais déveíaó ser .acompanhadas obrigatoriamente de: 

I. Certidões Negativas de Débito: 

- de Tributos Contribuições Federais; 
- de Tributos Contribuições Estaduais;-
- de Tributos Contribuições Municipais; 
- de Regularidade do FGTS (CRF); 
- do INSS (CND); 
- Trabalhistas (CNDT) 

PARÁGRAFO QUARTO - A atualização monetária dos pagamentos devidos pelà Administração, em caso de mora, 
será calculada considèiyndo a date dò vendménto da Nota Fjscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com 
a variação do INPC do lÜG£, pro rata temporis. 
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PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá obedecer integralmente as disposições quanto à obrigatoriedade 
de emissão ia Nota Fiscal por meio eletrônico, nos termos do Regulamento do ICMS Bahia, com as alterações 
contidas no Recreio Estadual n° 10.666 de 03/08/2006. 

c l a u s u l a t 
p a r á g r a f o 
da data de 
Serviços, no!s 
INPÇ/IBGE, 

,3 íETIMA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA, REAJUSTAMENTO E REVISÃO 
.<> PRIMEIRO - Os preços são fixos e Irreajustávels durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses 
apresentação da proposta. A parcela que diz respeito à proporção de insumos envolvidos na Prestação de 

termos do inc. XXV do art. 8o da lei Estadual n° 9.433/05 será atualizada mediante a aplicação do 
ando foro caso. 

PARÁGRAFO 
contar do in 
sempre tomé 
prorrogação. 

SEGUNDO - Em havendo prorrogação contratual, e desde que transcorrido o .prazo de 12 (doze) meses, a 
dío da vigência deste, o reajuste poderá ser concedido à CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE, 
ndo como limite máximo, a variação do IN PC/IBGE, verificada nos 12 (doze) meses precedentes à data da 

CLAUSULA jOITAVA - DA FISCALIZAÇAO 
Competirá ac CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei 
Estadual n<> 9Í-433/05. 

Parágrafo 
COWTRATADi 

CLÁUSULA Í> 
PARÁGRAFO 
CONTRATAD^ 

PARÁGRAFO 
fiança bancái- a 

PARAGRAFO 
objeto do co 
humanos 
presente 

en\ol 

PARAGRAFC 
representativi 
CONTRATANÍ E, 

c l a u s u l a 
A CONTRATA 
edital e seus 
obrigações 
cometendo op 
penalidades:) 

VERSO DA 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA _NCL_ 

N U C L C O D C 11C l T f. O 

linico: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá à 
de totat responsabilidade na execução do contrato. 

'P 
CLAUSULA 1 iONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O contrato K rá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da publicação resumida no Diário do 
Poder Judieî  io, admitida a sua prorrogação, nos termos do artigo 140 da Lei Estadual n° 9.433/05, de acordo com a 
conveniência pas partes, 

ECIMA - DA GARANTIA 
PRIMEIRO - Em garantia de plena, fiel e segura execução de tudo o que se há obrigado, a 
prestará garantia de 5% (cinco por cento) sobre o preço global do objeto a ser contratado. 

SEGUNDO - A garantia será prestada em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou 
i, pelo prazo equivalente ao deste contrato acrescido de mais três meses. 

TERCEIRO - A liberação da garantia ou sua restituição se dará apôs o recebimento definitivo do 
fltrato e a comprovação de quitação de todas as obrigações trabalhistas e providenciaria dos recursos 

vidos na Prestação de Serviços, inclusive garantidas eventuais demandas judiciais decorrentes da 
contj-atação, nos termos do Instrumento Contratual. 

QUARTO - A garantia será obrigatoriamente revista e complementada quando houver redução da sua 
Slade percentual por variação econômica do contrato ou descontos de valores devidos ao 

[ ÈCIMA PRIMEIRA - DOS ÍLICITOS E DAS PENALIDADES 
DA cumprirá, rigorosamente, as condições estabelecidas neste contrato, na proposta vencedora, no 
anexos, sobretudo o Termo de Referência, para execução do serviço objeto deste contrato, inclusive 

:ionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, descumprindo as obrigações contratuais ou 
ilícitos previstos nos artigos 184 e 185 da Lei Estadual n° 9.433/05, sujeitar-se às seguintes 

a< liei 

MULTA, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, da seguinte forma: 
i 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no 
de recusa do adjudícatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da 
cauç ío, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de descumprimento parcial das obrigações 
coníi atuais, sejam elas de execução ou outras definidas nesbe contrato e seus anexos referidos, excetuando-
se a< hipóteses de mora previstas nas alíneas V e "d" desta cláusula; 
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c) 0,3% (três dédmos por cento) ao dia, até o trlgésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento 
ou serviço não realizado; 

d) 0,7% (sete dédmos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada 
dia subsequente ao trlgésimo. 

e) suspensão temporária de participação em licitação e Impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não excedente a 05 (cinco) anos; 

0 declaração de Inldoneldade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os 
motivos, determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante d Administração 
Públícà Estadual; 

p) de^çdçKsiÚmciiro do filOQrtia fà registro cadastral. 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE CADASTRAR E LICITAR E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO aos que incorrerem nos Ilícitos previstos nos índsos VI e VII do ârt 
184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei Estadual n°, 9.133/05. 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 
competente para;aplicar a punição, os.que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e II, III e 
V do art. 185 cia Léi Estadual n°. 9.433/05. 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere este artigo não Impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei, 

Parágrafo Segundo: Não tendo sido prestada garantia, a Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do,pagamento devido è CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta. 

Parágrafo Terceiro:-As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e. danos decorrentes das infrações cometidas. 

Parágrafo Quarto: O atraso no pagamento das parcelas trabalhistas, previdencíárias e tributárias é considerado 
falta gravíssima, podendo ensejar a rescisão contratual, se repetida mais de uma vez a cada anuatidade contratual, se 
houver prorrogações. 

Parágrafo 'Quinto: Para £ aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade das 
possíveis faltas, os prejüízòs dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO: 
O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo ao longo da vigência do presente instrumento, resdndir unilateralmente 

o presente contrato, nas hipóteses previstas no artigo 167, da Lei Estadual n° 9.433/05, ou ainda, à conveniênaa e 
em preservação do interesse público, sem que lhe seja imposta qualquer multa ou indenização, a que titulo for, 
bastando, para tanto, comunicar previamente a CONTRATADA, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedenda. 

Parágrafo Primeiro: .No caso.de rescisão anteapada do presente contrato, a CONTRATADA receberá apenas o 
pagamento da paríélaáòs serviços torneados, já aprovados e atestados pelo CONTRATANTE, não lhe sendo devida 
indenização a qualquer título por força deste ato. 

Parágrafo Segundo: O presénte instrumento poderá ainda ser rescindido, em qualquer época, se a CONTRATADA: 

1) deixa r de ate nder as determinações do CONTRATANTE; 
2) atrasar ou retardar os serviços objeto deste contrato; 
3) paralisar bTornedmento dos Serviços sem motivo justificado; 
4) prejudicar ^ qualidade do objeto do fornecimento, desvia ndo-sé das especificações constantes da sua 

proposta; 
5) entrar em regime de recuperação judidal ou extrajudicial, ou falêhaa, conforme disposto na Lei n° 

11.101/2005, c/c o art. .167, XIV da Lei n° 9.433/05, não cabendo a CONTRATADA o direito a qualquer 
indenização. 
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Parágrafo 
parágrafo ai 
pelo CONTI 
indenização 

Terceiro: No caso de resolução do presente contrato em decorrência das hipóteses previstas no 
erior, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento da parcela dos serviços já elaborados e ap rovados 

&ÀTANTE, não gerando, este ato de rescisão, qualquer direito à CONTRATADA de cobrança de multa, 
iu ressarcimento a que título for. 

CLÁUSULA; JÉCIMA - TERCEIRA - DA REGÊNCIA LEGAL 
Submete-sej o presente contrato às disposições contidas nas leis Estaduais n°s 9.433/05, 9.658/05 e 10.967/08, Leis 
Complement ires n°s 123/06, 127/07 e 128/08, Decreto Federal n° 6.204/07, Leis Federais n°s 8.666/93, 8.212/91 e 
10.520/02, t ecretos Judiciários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia n°s 12/03, 44/03 e 13/06; e todas as 
legislações a )licáveis que regulam a tributação das relações laborais de prestação de serviços e outros dispositivos 
legais aplicá> eis à matéria. 

CLÁUSULA1 3ÉCIMA - QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa àsconente do presente instrumento será atendida no presente exercício pela Unidade Orçamentária 
02.04.10lj Unidade Gestora: 0010 - DFA, Atividade 2000, Elemento de Despesa 33.90.35, Subelemento 
3504, Font a 120. 

c l á u s u l a ; 

As partes el 
resultantes ' 
que seja. 

5ECIMA - QUINTA - DO FORO 

•gem o foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
o cumprimento do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 

E, por estar 
forma, para 

L j justas e CONTRATADAS, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e 
tjjm efeito, juntamente com as testemunhas, abaixo identificadas. 

CONTRATA 
i 

CONTRATA 
TESTEM Ufll 
NOME E 

VERSO j ̂ < ^ 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA __NCI 

NÚCLCO DC LlCIT.\ÇA<; 

Salvador, de de 20 

NTE: 

DA: 
HAS: 

<jl>F 
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ANEXO VI 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Número 
126/2013 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 
HABILITAÇÃO 

1. Declaramos, para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar 
n° 123/06, que: 

( ) Não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

( ^Estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessão pública, na condição de MICROEMPRESA 
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4° do art. 3o da Lei complementar n° 123/06. 

( ^Estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE è que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4° do art. 3o da Lei 
complementar n° 123/06. 

2. No que concerne ap conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos: 

( )Para os efeitos do inciso I I do art. 120, em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184, do mesmo 
diploma estadual, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis 
de serem aplicadas a teor do art 186 do mesmo diploma e da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

( )Para os efeitos do §1° do art. 43 da Lei complementar n° 123/06, haver restrição na comprovação da 
nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo 
inicial correspondera ao momento da ̂ declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual n° 9.433/05, 
especialmente a definida np art. 192, inc. I. 

Salvador de de 20 

RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ E ASSINATURA 

* A presente dedaraçãò>deverá ser acompanhada da Certidão expedida pela Junta Comercial, no caso de empresas 
ali registradas, para comprovação da condição de microempresa òu empresa dé pequeno porte, (Art. 8o da Instrução 
Normativa, n° 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio) ou Certidão específica do Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas, nos demais casos. A não apresentação considerará a declaração como não 
apresentada. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

ANEXO VI I 

__NCI 
NUCLCO DC L I C l"!'* O'- O 

Modalidade de Licitado 
p regão e l e t r ô n i c o 

Número 
126/2013 

Declaramos,1 

social/CNPJ]! 
da União, d 
jurídica de c 
da Lei Estad 

cs 

mode lo de d e c l a r a ç ã o de desimpedimento de l i c i t a r e / o u c o n t r a t a r 

sob pena de Lei, que a empresa (razão 
não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade 
eito privado sob controle do poder público e as fundações por ele Instituídas ou mantidas (art. 185, III, 
al n° 9.433/05). 

Salvador de. de 20 . 

RAZAO SOCIAL/ CNPJ/NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/E ASSINATURA 
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1a Coordenadoria de Controle Externo 
Gerência 1B 

ANEXO 04 
RELAT. EXECUÇÃO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4. n.° 495, Plataforma V, CAB, Salvador/BA - CEP 41.475-002 



PG. 406 

• A T C E 1a Coordenadoria de Controle Externo 

Ao Gabinete da 1a CCE, 

Sr. Coordenador, 

Encaminhamos o resultado da Auditoria de 
Acompanhamento Orçamentário e Financeiro 
(AROF)- Contrato n° 02/2014-S, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) e 
o Grupo Maciel S/S, com vistas à realização de 
auditoria na folha de pessoal. 

ÀGEPRO 

Para autuar e, em seguida, encaminhar ao 
Gabinete do Conselheiro Zezeu Ribeiro, 
Supervisor da 1a CCE. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Avenida 4. n.° 495, Plataforma V, CAB, Salvador/BA - CEP 41.475-002 

Gerência 1B, em 29/12/2014. 

Laura < a Rocha 
Gerente de Auditoria 

1a CCE. em 29/12/2014. 

Jucival áantáhà de Souza 
/Coordenador 
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xL Grupo 

T MACiei: 
Auditoria. Consultoria. Perícia e Assessoria 

Salvador, BA, 28 de maio de 2014. 

AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DA BAHIA - TJ/BA 
Salvador - BA 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA REFERENTE À ANÁLISE DA 
FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/BA 

Servimo-nos da presente para encaminhar a Vossa Excelência nosso 
relatório circunstanciado de auditoria, contendo nossos comentários sobre os 
procedimentos de controles internos adotados, aplicação dos normativos legais e 
apuração da folha de pagamento de ativos para o período de janeiro de 2009 a 
dezembro de 2013. 

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, 
que é estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e 
discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do Art. 
371 da Lei 5.869/73, "Código de Processo Civil - CPC", seu uso para qualquer outro 
fim. 

Atenciosamente, 

MACIEL/AUDITORES S/S - EPP 
CRC RS - 5460 - "S" - BA 

ROGER MACIEL DE OLIVEIRA 
CRC/RS 71.508/0-3 - "S" - BA 

ROSANGtLA PEREIRA PEIXOTO 
CRC RS 65.932/0-7 - "S" - BA 

Responsável Técnica 
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EFETIVAMENTE APROVADAS, CALCULANDO AS HORAS EXTRAS DE ACORDO COM OS 
REGIMENTOS ESTABELECIDOS 223 
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OBJETO 

Fomos contratados para realizar a auditoria externa da folha de pagamento 

dos servidores ativos do Poder Judiciário do Estado da Bahia (período de janeiro de 

2009 a dezembro de 2013) conforme contrato 02/14S firmado em 29 de janeiro de 

2014. 

ESCOPO 

Os trabalhos de auditoria foram desenvolvidos de acordo com o Anexo I do 

Edital de Licitação, Pregão Eletrônico N° 126/2013, que prevê a execução dos 

serviços contratados em 3 (três) fases, a saber: 

ETAPA 1: ANÁLISE GERAL DE RISCOS 
ETAPA 2: DEFINIÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TESTES 
ETAPA 3: RESULTADOS, CONCLUSÕES E RELATÓRIO FINAL 

ETAPA 1 - ANÁLISE GERAL DE RISCOS 

Detalhamento das Atividades: 

• Entendimento geral e fluxogramação do processo de Folha de Pagamento, 
com identificação do nivel de descentralização de atividades, 
responsabilidades compartilhadas na geração de informações de folha e 
formalização e arquivamento da documentação suporte dos lançamentos; 

• Análise geral do ambiente de TI - Tecnologia da informação que suporta os 
Sistemas e diagrama de rede com visão global de toda infra-estrutura 
tecnológica envolvida no processo da folha de pagamento; 

Mapeamento dos riscos específicos existentes nos processos e sub-
processos analisados, considerando a vulnerabilidade X impacto da sua 
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materialização (ex.: criticidade das atividades, volume de recursos envolvidos, 

volume de transações, etc.); 

• Análise da estrutura de controles em operação, manuais e de sistema, 

avaliando a sua eficácia na minimização dos riscos mapeados; 

• Análise da regulamentação/legislações específicas divulgadas, inerentes a 
cada grupo de servidor, bem como das normas e procedimentos pré-definidas 
pelo TJ-BA para o processo de folha de pagamento e seus subprocessos; 

ETAPA 2 - DEFINIÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TESTES 

Detalhamento das Atividades: 

• Elaboração de um programa de trabalho detalhado, endereçando as 
vulnerabilidades detectadas na avaliação dos riscos, bem como os 
requerimentos definidos nas normas e procedimentos aprovados pelo 
Tribunal e nas legislações especificas divulgadas, inerentes a cada grupo de 
servidor; 

• Solicitação das bases de dados em meio magnético para auditoria de 
sistemas, bem como documentação suporte das transações; 

• Realização de testes de auditoria, podendo abranger 100% da base de dados 
do processo envolvido, através da utilização de ferramentas informatizadas 
de auditoria; 

• Confronto das eventuais inconsistências/ não conformidades identificadas 
com a sua respectiva documentação suporte para validação e documentação 
dos trabalhos de auditoria; 
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• Conclusão sobre a existência dos riscos residuais com base no resultado dos 
testes, reportando as eventuais inconsistências/ não conformidades 
identificadas e devidamente validadas. 

ETAPA 3 - RESULTADOS, CONCLUSÕES E RELATÓRIO FINAL 

Detalhamento das Atividades; 

• Consolidação das conclusões e discussão dos resultados com a Alta 
' Administração do Tribunal; 

• Elaboração de recomendações de controle para eliminação das falhas 
identificadas e conseqüente minimização dos riscos; 

• Elaboração de plano de ação, sugerindo prazos, responsáveis e cronograma 
formal de implantação. 

Em cada uma das etapas anteriormente citadas foram aplicados 
procedimentos específicos de auditoria em 100% (cem por cento) da folha de 
pagamento de servidores ativos, ou seja, não aplicando a metodologia de 
amostragem, abrangendo 9.229 servidores e 599.885 contracheques analisados. 
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METODOLOGIA 

Os trabalhos de auditoria independente serão conduzidos em conformidade 
com o disposto no Código de Ética Profissional do Contabilista do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), nas Normas Brasileiras de Contabilidade de Auditoria 
Independente Profissional - NBC PA, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas 
Auditoria - NBC TA, e normas instituídas pelo Instituto dos Auditores independentes 
do Brasil (IBRACON). 

Os procedimentos de auditoria aplicados compreendem o conjunto de 
técnicas que permitem ao auditor obter evidências ou provas suficientes e 
adequadas para fundamentar sua opinião, e abrangem testes de controle e testes 
substantivos. 

A aplicação dos procedimentos de auditoria foi realizada, de forma a garantir 
que a totalidade da folha de pagamento dos servidores ativos do Poder Judiciário da 
Bahia, do período compreendido entre 01/01/2009 e 31/12/2013, progressão de 
carreira ocorrida a partir de 01/01/2009 através da verificação da documentação 
comprobatória na pasta pessoal dos servidores, exame dos contra cheques, teste do 
cálculo dos mesmos, bem como a verificação do fluxograma do processo da folha de 
pagamento e segurança da informação no ambiente de sistemas informatizados. 

Avaliamos fisicamente a entrada de dados registrados na folha de 
pagamento, buscando identificar a integração dos sistemas de controle de ponto e a 
gestão de freqüência do sistema de processamento da folha de pagamento e a 
eficiência dos mesmos, garantindo a integridade da inserção de dados. 

Para alcance destes fins, uma análise jurídica foi necessária para a correta 
identificação e interpretação das normas legais e das eventuais lacunas a serem 
preenchidas. 
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Com o intuito de obter resultados fidedignos para as atividades de auditoria, 

as bases documentais foram testadas e analisadas no sistema informatizado e nos 

arquivos físicos deste Tribunal. 

Considerando a inexistência de validação no processamento da folha de 
pagamento do TJ/BA, uma identificação mais precisa e um maior controle de gastos 
mostrou-se uma demanda urgente e relevante. Se o objetivo principal era o de 
promover a conformidade na folha de pagamento dos servidores ativos, dentre os 
objetivos secundários podemos destacar o diagnóstico das práticas administrativas e 
operacionais nas seguintes etapas de auditoria: nas rotinas de elaboração da folha 
de pagamento, no sistema de processamento de dados, na legislação de pessoal e 
na análise das inconformidades. 

A análise das rotinas de processamento da folha de pagamento visou a 
avaliação da qualidade do cadastro de pessoal através do exame das certidões e 
mapas de tempo de serviço de cada um dos servidores, totalizando uma abordagem 
na totalidade dos servidores ativos durante o período de janeiro de 2009 a dezembro 
de 2013, o estudo dos fluxos adotados pelos departamentos responsáveis por cada 
uma das atividades pertinentes ao seu grau de descentralização das atividades de 
processamento e suas respectivas competências. De acordo com o andamento dos 
trabalhos de auditoria, os testes de aferição e avaliação dos controles e rotinas 
empregadas foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos 
previstos nas legislações aplicáveis. 

Quanto ao sistema de processamento de dados, a análise do ambiente de 
tecnologia da informação aplicou os preceitos técnicos estabelecidos pelas normas 
brasileiras de segurança da informação e um sistema de checagem foi desenvolvido 
com base nas condições de acesso fornecidas pela equipe interna de apoio aos 
trabalhos de auditoria neste Tribunal. 
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No que diz respeito a análise da legislação aplicada às verbas incidentes no 
processamento da folha de pagamento, esta auditoria desenvolveu um histórico 
legislativo sobre tais ordenamentos. Neste ponto, vale ratificar que a amplitude de 
análise se estendeu por um período muito maior ao que estava descrito no objeto 
desta auditoria, visto que a sustentação legal para a incidência de verbas abrange 
um período distinto ao determinado pelo objeto desta auditoria. 

Conforme descrito nas etapas desta auditoria, a análise e discussão sobre as 
inconformidades oriundas destes trabalhos contemplou a totalidade dos servidores e 
foi subdividida em classes distintas denominadas clientes, denominação 
amplamente difundida e regente na forma de organização adotada pelos setores 
envolvidos no processamento da folha de pagamento deste Tribunal. 
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01. ENTENDIMENTO GERAL E FLUXOGRAMAÇÃO DO PROCESSO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO, COM IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE DESCENTRALIZAÇÃO 
DE ATIVIDADES, RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS NA GERAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES DE FOLHA E FORMALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO SUPORTE DOS LANÇAMENTOS; 

O atual processamento da folha de pagamentos do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia envolve basicamente duas coordenadorias: A COREC -
Coordenação de Registros e Concessões e a COPAG - Coordenação de 
Pagamentos, ambas vinculadas à Diretoria de Recursos Humanos. 

Compete à COREC a apuração de todas as informações inerentes à folha 
de pagamento, para posterior geração do contracheque dos servidores, cabendo à 
COPAG a conferência dos dados apurados pela COREC no sistema com as verbas, 
os benefícios e os descontos apreciados nos contracheques. 

Com o advento do encerramento da folha, os dados para apuração das 
informações referentes ao pagamento dos servidores são analisados pela COREC, 
sendo importante frisar que o Sistema SRH gera automaticamente as informações 
referentes à folha, cabendo a esta Coordenadoria a sua apuração. 

De posse destes dados, a COREC realiza a apuração das informações no 
sistema SRH, considerando o salário base do servidor (observado o Plano de Cargos 
e Salários), as verbas específicas incidentes sobre sua remuneração e eventuais 
vantagens comprovadamente documentadas. Dentre estas informações, ressaltamos 
que a Coordenação de Registros e Concessões é responsável também pelo 
lançamento das ausências dos servidores ao ambiente laborativo, eis que o sistema 
de ponto eletrônico atualmente implantado no TJ-BA não é vinculado à folha de 
pagamento, o que impõe aos gestores das áreas específicas o dever de oficiar à 
COREC acerca das ausências do servidor para que haja o desconto em folha dos 
dias não trabalhados. 
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Verificadas as informações dos servidores, presentes no banco de dados do 
sistema SRH, a fim de se analisar as ocorrências daquele mês do exercício (podendo 
haver novas admissões, reversões, aproveitamentos, reintegrações ou situações de 
vacância), passa-se a averiguação do pagamento de verbas adicionais vinculadas à 
remuneração do servidor (como 13° salário, licenças, benefícios, adicionais de função, 
dentre outros) e em seguida à análise do período concessivo de férias. 

TCE/GEPRO 

PG. 418 

Caso haja uma nova situação a ser incluída no banco de dados do servidor, 

será aberta uma nova roteirização, onde esta informação será inserida, mediante 

requisição. Feito isso, passa-se à geração dos contracheques. 

Atualmente o Sistema SRH é responsável pela geração de aproximadamente 
90% (noventa por cento) dos cálculos do sistema, sendo os 10% (dez por cento) 
restantes referentes a outros cálculos específicos (como as indenizações, a título de 
exemplo). 

Gerados os contracheques, estes arquivos são remetidos à COPAG -
Coordenação de Pagamento, que de posse de tais holerites, procede à crítica das 
informações ali geradas por meio da emissão um Relatório de Incidência de Verbas. 
Por meio deste relatório, procede-se à parametrização dos valores gerados na folha 
de pagamento, visando a conferência dos montantes encontrados. Confrontadas tais 
informações e verificada a adequação total das verbas pagas aos valores lançados 
pela COREC, procede-se ao encaminhamento dos dados para pagamento dos 
servidores e à disponibilização da folha; caso as apurações não estejam compatíveis 
com o Relatório emitido pelo sistema, as informações referentes a estas contagens 
são novamente encaminhadas à COREC para reanálise dos cálculos referentes aos 
valores a serem percebidos pelo servidor. 

Há partes específicas da geração da folha de pagamento que são geradas 
pela COPAG, como a alteração das rotinas para incorporação de verbas. Neste caso, 
o sistema é alimentado manualmente com as novas informações solicitadas para 
acostamento no banco de dados, de modo que esses movimentos passam também a 
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ser processados automaticamente pelo SRH. Como exemplo de verbas a serem 

incluídas nas roteirizações, podemos mencionar as informações referentes às 

consignatárias, empréstimos bancários, planos de saúde, descontos em folha, dentre 

outras informações. 

Os processos desempenhados para fins de identificação do nível de 
descentralização das atividades referentes ao processamento da folha de pagamento 
perante à Diretoria de Recursos Humanos verificaram, até o presente momento, que 
esta Seção possui manuais para roteirização de tais procedimentos. 

Todavia, diagnosticamos que os mesmos não vêm sendo aplicados devido à 
defasagem de suas informações, eis que o Sistema sofreu várias alterações desde o 
momento de sua implantação neste Tribunal e que esta Carta de Processos não 
percebeu as devidas atualizações. Deste modo, verificou-se que os servidores 
procedem às atividades inerentes ao processamento da folha de pagamento sem 
observância aos manuais normativos, havendo a necessidade de adaptação às 
inovações disponibilizadas pelo sistema outrora implantado. 

Como já informado, a Diretoria de Recursos Humanos é composta por duas 
coordenadorias, responsáveis pelas atividades inerentes ao processamento da folha 
de pagamento, sendo elas a Coordenação de Registros e Concessões (COREC) e a 
Coordenação de Pagamentos (COPAG). 

Internamente a estas Coordenadorias, cada servidor possui funções e 
responsabilidades para fins de geração das informações da folha de pagamento. 
Todavia, como explicitado anteriormente, tais designações não integram qualquer 
regulamentação interna deste setor, o que pode gerar riscos à execução das 
atividades devido a impossibilidade de responsabilização de servidores específicos 
pelo eventual descumprimento de suas funções. 
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Em contrapartida, a existência de duas coordenações responsáveis pela folha 
de pagamento é de suma importância, pois preserva um monitoramento ostensivo das 
atividades executadas; ao passo que a Coordenação de Registros e Concessões 
realiza a apuração de todas as informações no Sistema SRH, a Coordenação de 
Pagamentos realiza uma conferência dos dados apurados, visando conferir maior 
fidúcia aos trabalhos desempenhados. 

O Setor de Protocolo é o responsável pela recepção de requerimentos e 
documentos referentes aos servidores para inclusão de novas rotinas na folha de 
pagamentos, em observância aos provimentos descritos em lei, sendo tal solicitação 
posteriormente encaminhada à DRH. Como a COREC - Coordenação de Registros e 
Concessões é a Coordenação responsável pela apuração das informações 
documentadas no banco de dados do Sistema SRH, assim que tais documentos são 
recebidos por este Departamento, são encaminhados àquela Coordenadoria para fins 
de fornecimento de subsídios ao Sistema. Elaborado o registro dos dados, tais 
documentos são encaminhados à DGI - Diretoria Geral de Informática, setor 
responsável pela digitalização e inclusão destas informações e seus respectivos 
documentos comprobatórios ao cadastro do servidor no Sistema de Gerenciamento 
de Arquivos - SGA. Anexados os subsídios à ficha funcional do servidor, tais 
documentos são encaminhados para a Central de Arquivamento desta Diretoria. 
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02. ANÁLISE GERAL DO AMBIENTE DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) 
QUE SUPORTA OS SISTEMAS E DIAGRAMA DE REDE COM VISÃO GLOBAL DE 
TODA A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA ENVOLVIDA NO PROCESSO DA 
FOLHA DE PAGAMENTO 

A análise do ambiente de TI utilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia foi realizada através dos critérios estabelecidos pelas normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ISO/IEC 27001:05 e ISO/IEC 17799:05, que 
estabelecem e orientam a gerência de segurança de ambientes de Tecnologia da 
Informação. 

Os procedimentos de auditoria quanto à análise do ambiente de Tecnologia 
da Informação se utilizaram de processos de gestão de governança de segurança da 
informação formatados e orientados a apontar as melhores práticas, além do 
aperfeiçoamento e efetividades dos controles os processos que agilizam e aprimoram 
a facilidade do alinhamento com outros modelos de gestão. 

Esta auditoria divide os tópicos de análise do sistema de Tecnologia da 
Informação em 14 (quatorze) seções de controles, 35 (trinta e cinco) objetivos de 
controle e 114 (cento e quatorze) controles mandatórios. São consideradas 
avaliações de Criptografia, Segurança nas Operações, Segurança nas Comunicações 
e Relacionamento na cadeia de tráfico de dados. 

Os resultados do laudo de auditoria da análise do ambiente de Tecnologia da 
Informação objetiva a identificação e interações dos processos, podendo essa gestão 
ser considerada como "abordagem de processo". A abordagem de processo 
resultante deste trabalho demonstra para os usuários do sistema de informação do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a importância do entendimento dos requisitos 
e da necessidade de estabelecer uma política e objetivos para a segurança da 
informação. 
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Anexo a este laudo de auditoria, apensamos uma proposta de implementação 
e operação de controles para gerenciar os riscos de segurança da informação do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no contexto dos riscos identificados no 
relatório de auditoria e a monitoração e análise crítica do desempenho e eficácia do 
SGSI, além da orientação aos processos de melhorias contínuas, baseadas em 
medições objetivas. 

Iniciamos as análises adotando o modelo conhecido como "Plan-Do-Check-
act" (PDCA), aplicado para estruturação de todos os processos do SGSI. é importante 
ressaltar que a adoção deste modelo também refletirá os princípios a serem adotados 
pelo TJ/BA para governar a segurança de sistemas de informação e redes. 

A figura a seguir considera as entradas de requisitos de segurança de 
informação e as expectativas das partes interessadas, e como as ações necessárias 
e processos de segurança da informação produzidos resultam no atendimento a estes 
requisitos e expectativas: 

Fig. Modelo PDCA 
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Plan (planejar) (estabelecer o SGSI) 
Estabelecer a política, objetivos, processos e procedimentos do SGSI, relevantes para 
a gestão de riscos e a melhoria da segurança da informação para produzir resultados 
de acordo com as políticas e objetivos globais de uma organização. 

Do (fazer) (implementar e operar o SGSI) 

Implementar e operar a política, controles, processos e procedimentos do SGSI. 

Check (checar) (monitorar e analisar criticamente o SGSI) 

Avaliar e, quando aplicável, medir o desempenho de um processo frente à política, 
objetivos e experiência prática do SGSI e apresentar os resultados para a análise 
crítica pela direção. 

Act (agir) (manter e melhorar o SGSI) 
Executar as ações corretivas e preventivas, com base nos resultados da auditoria 
interna do SGSI e da análise crítica pela direção, dentre outras informações 
pertinentes, visando o alcance da melhoria contínua do SGSI. 

OBJETIVOS DA ANÁLISE DO SISTEMA INFORMATIZADO UTILIZADO PARA 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TJ/BA: 

Este relatório de auditoria cobre todos os pontos analisados e auditados pelos 
trabalhos de auditoria da folha de pagamento do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia e específica os requisitos para estabelecer, implementar, operar, monitorar, 
analisar criticamente, manter e melhorar o SGSI documentado dentro do contexto dos 
riscos de negócio globais deste Tribunal, especificando requisitos para a 
implementação de controles de segurança personalizados para as necessidades 
individuais de cada um dos setores envolvidos no processamento da folha de 
pagamento. 
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Ratificamos ainda que o SGSl é projetado para assegurar a seleção de 

controles de segurança adequados e proporcionados para proteger os ativos de 

informação e propiciar confiança às partes envolvidas no processamento da folha de 

pagamento. 

Os requisitos definidos neste relatório são específicos e é pretendido que 
sejam aplicáveis a todas as partes envolvidas no processamento da folha de 
pagamento deste Tribunal, de modo que a exclusão de quaisquer dos critérios 
especificados não é aceitável para atendimento à situação de conformidade dos 
pontos auditados. 

Qualquer exclusão de controles considerados necessários para satisfação 
dos critérios de aceitação de riscos precisa ser justificada e as evidências de que os 
riscos associados foram aceitos pelas pessoas responsáveis precisam ser fornecidas. 
Havendo exclusão de quaisquer dos controles, as reivindicações de conformidade a 
este laudo de auditoria não são aceitas, salvo se estas não afetarem a capacidade do 
Tribunal, em total observância à responsabilidade de provimento que atenda aos 
requisitos de segurança determinados pela análise/avaliação de riscos e aos 
requisitos legais e regulamentares aplicáveis. 
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03. REFERÊNCIA NORMATIVA 

As normativas a seguir referenciadas são indispensáveis para a aplicação dos 
pareceres contidos neste relatório de auditoria. Para referência datada, aplica-se 
apenas a data de apresentação deste laudo, verificada ao fim deste documento. 

• ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005, Tecnologia da Informação. 
Técnicas de segurança - Código de práticas para a gestão da segurança da 

informação. 

04. TERMOS E DEFINIÇÕES 

Para os efeitos deste laudo, aplicam-se os seguintes termos e definições. 

• ATIVO 
Qualquer coisa que tenha valor para a organização; 

• DISPONIBILIDADE 
Propriedade de estar acessível e utilizável sob demanda por uma entidade 
autorizada; 

• CONFIDENCIALIDADE 
Propriedade de que a informação não esteja disponível ou revelada a 
indivíduos, entidades ou processos não autorizados; 

• SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação; 
adicionalmente, outras propriedades, tais como autenticidade, 
responsabilidade, não repúdio e confiabilidade podem também estar 
envolvidas; 
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• EVENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Uma ocorrência identificada de um estado de sistema, serviço ou rede, 
indicando uma possível violação da política de segurança da informação ou 
falha de controles, ou uma situação previamente desconhecida, que possa ser 
relevante para a segurança da informação; 

TCE/GEPRO 

PG. 426 

• INCIDENTE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Um simples ou uma série de eventos de segurança da informação indesejados 
ou inesperados, que tenham uma grande probabilidade de comprometer as 
operações do negócio e ameaçar a segurança da informação. 

• SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - SGSI 
A parte do sistema de gestão global, baseada na abordagem de riscos do 
negócio, para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar 
criticamente, mantere melhorara segurança da informação. 

NOTA: O sistema de gestão inclui estrutura organizacional, políticas, 
atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, 
processos e recursos. 

• INTEGRIDADE 
Propriedade de salvaguarda da exatidão e completeza de ativos; 

• RISCO RESIDUAL 
Risco remanescente após o tratamento de riscos; 

• ACEITAÇÃO DO RISCO 
Decisão de aceitar um risco; 

• ANÁLISE DE RISCOS 
Uso sistemático de informações para identificar fontes e estimar o risco; 
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• ANÁLISE/ DE RISCOS 
Processo completo de análise e avaliação de riscos; 

• AVALIAÇÃO DE RISCOS 
Processo de comparação dos riscos estimados com critérios de risco 
predefinidos para determinar a sua importância; 

GESTÃO DE RISCOS 
Atividades coordenadas para direcionar e controlar uma organização no que se 

refere a riscos. 

NOTA: A gestão de riscos geralmente inclui: a análise/avaliação de riscos, o 
tratamento de riscos, a aceitação de riscos e a comunicação de riscos. 

TCE/GEPRO 

PG. 427 
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05. SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

REQUISITOS GERAIS 

O Tribunal deve estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar 
criticamente, manter e melhorar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação. 
Ratificamos a importância de manter os controles ativos, documentados dentro do 
contexto das atividades e características de cada uma das áreas envolvidas no 
processamento da folha de pagamento, neste sentido, esta auditoria utiliza para 
efeitos de testes e metodologia de verificação o modelo baseado no PDCA. 

Institucionalmente, a Administração do Tribunal não tem obrigatoriedade de 
seguir o mesmo modelo; a escolha desta auditoria é referenciada na ampla e 
reconhecida eficácia dos controles oriundos deste modelo de gestão. Por serem 
orientações de boas práticas, cada item auditado foi analisado e repensado no 
modelo padronizado e suas características foram correlacionadas a fim de se obter 
um parecer de conformidade ou não. 

Em conformidade com os preceitos celebrados em contrato para o 
desenvolvimento desta auditoria, segue o modelo de proposta para o 
desenvolvimento correto de um SGSI correlacionado ao resultado das análises 
oriundas das atividades de auditoria no processamento da folha de pagamento do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

O modelo desenvolvido apresenta subdivisões de classe administrativa, 
planejamento estratégico, controles e manutenção dos processos instaurados para a 
realização do SGSI adequado às características organizacionais deste Tribunal. 

Segue a proposta desenvolvida por essa auditoria: 

TCE/GEPRO 
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ESTABELECENDO E GERENCIANDO O SGSl 

• Estabelecer o SGSl; 

• Implementar e gerenciar o SGSl; 

• Monitorar e analisar criticamente o SGSl; 

• Manter e melhorar o SGSl; 

TCE/GEPRO 

PG. 429 

ESTABELECER O SGSl: 
O Tribunal deve: 

A. Definir o escopo e os limites do SGSl, respeitando as características 
organizacionais e os modelos previamente instaurados para realizar o 
processamento da folha de pagamento, devendo ser consideradas as características 
de infraestrutura predial, ativos de tecnologia, incluindo detalhes e justificativas para 
quaisquer exclusões do escopo. 

B. A definição da política de SGSl nos termos supracitados deve considerar em 
relação aos ativos de tecnologia os seguintes preceitos: 

1. A inclusão de uma estrutura para definir objetivos e estabelecer um 
direcionamento global e princípios amplamente difundidos entre os servidores, a fim 
de que ações de segurança que visem o aprimoramento dos processos correlatos 
ao processamento da folha de pagamento possam ser inseridas de maneira 
dinâmica e com a colaboração de todas as áreas envolvidas. O engajamento de 
servidores, gerências e diretorias è essencial para a adesão eficiente de novas 
políticas administrativas. 
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2. A política de SGSI deve considerar suas estrutura administrativa no modelo 
singular de aplicação de verbas e processamento atual da folha de pagamento deste 
Tribunal. É importante correlacionar todas as áreas envolvidas e vincular suas 
atividades a processos de execução, controle e fiscalização interdependentes e 
correlatos ao desenvolvimento de suas atividades. 

3. Esta política deve estar alinhada ao contexto estratégico de gestão de riscos 
do Tribunal. Manutenções dos procedimentos empregados deverão surgir e tais 
medidas não podem comprometer a eficiência do SGSI implementado. > 
4. Estabelecimento de critérios em relação ao mapeamento de riscos realizado 
no período de desenvolvimento estratégico da política de SGSI e alinhamento ao 
período de execução e aplicação das rotinas estabelecidas. Um SGSI é amplamente 
alterado durante essas duas fases distintas; os controles de avaliação de riscos 
devem estar atentos a essas mudanças e antecipadamente desenvolver 
mecanismos de controle e manutenção alinhados ao relatórios de avaliação de 
riscos. 

5. A política de SGSI deve incondicionalmente ser aprovada pela direção do 
Tribunal. O conhecimento amplo de todas as recomendações, controles e práticas 
empregadas na política de segurança devem ser minuciosamente apresentados 
para todas as gerências de forma ampla e esquemática, com o detalhamento das 
responsabilidades atribuídas a cada uma das áreas envolvidas no processamento 
da folha de pagamento do Tribunal. 
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C. Definir a abordagem de análise e avaliação de riscos do Tribunal, 
identificando uma metodologia correspondente e adequada às características 
organizacionais, respeitando os requisitos legais, regulamentares e de prudência, 
estabelecendo os critérios de aceitabilidade de riscos inerentes ao processos, 
inerentes ao grande número de verbas incidentes no processamento da folha de 
pagamento. 

Como os procedimentos referenciados neste relatório de auditoria 
desenvolvidos atualmente pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia se 
mostraram ineficientes em relação aos controles de segurança da informação. 

As etapas de análise e os critérios de auditoria utilizados para realizar a 
checagem das evidências seguem demonstrados a seguir, por meio do Plano de 
Ações desenvolvido juntamente com as deliberações da administração deste 
Tribunal. A designação dos responsáveis, os prazos e a execução das atividades 
propostas por essa auditoria são decisões de caráter estratégico desta 
Administração, motivo pelo qual não se enquadram no escopo deste Plano de Ações 
e devem ser determinadas pelo próprio Tribunal de Justiça. 
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PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

1. Política de Segurança da Informação 

Objetivo: Prover uma orientação e apoio da direção para a segurança da informação de acordo com os requisitos do 
negócio e com as leis e regulamentações relevantes. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

A. 1.1 
Documento de política de 
5egurança da informação. 

Controle sugerido para o TJ/BA: 

Um documento da política de segurança da 
informação deve ser aprovado pela direção, 
publicado e comunicado para todos os funcionários e 
partes externas relevantes. 

A. 1.1 
Documento de política de 
5egurança da informação. 

Controle sugerido para o TJ/BA: 

Um documento da política de segurança da 
informação deve ser aprovado pela direção, 
publicado e comunicado para todos os funcionários e 
partes externas relevantes. ( )0K { )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

A. Política de Segurança da Informação 

Objetivo: Prover uma orientação e apoio da direção para a segurança da informação de acordo com os requisitos do 
negócio e com as leis e regulamentações relevantes. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

A. 1.2 Análise Crítica da Política de 
Segurança da Informação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
A política de segurança da informação deve ser 
analisada criticamente a intervalos planejados ou 
quando mudanças significativas ocorrerem, para 
assegurar a sua contínua pertinência, adequação e 
eficácia. ( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 
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POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

B. Infraestrutura da segurança da informação 

ORGANIZANDO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Objetivo: Gerenciar a segurança da informação dentro da organização. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

B . l . l 
Comprometimento da direção 
com a segurança da 
informação. 

Controle sugerido para 0 TJ/BA: 
A Direção deve apoiar ativamente a segurança da 
informação dentro da organização, por meio de um 
claro direcionamento, demonstrando 0 seu 
comprometimento, definindo atribuições de forma 
explícita e conhecendo as responsabilidades pela 
segurança da informação. 

B. l . l 
Comprometimento da direção 
com a segurança da 
informação. 

Controle sugerido para 0 TJ/BA: 
A Direção deve apoiar ativamente a segurança da 
informação dentro da organização, por meio de um 
claro direcionamento, demonstrando 0 seu 
comprometimento, definindo atribuições de forma 
explícita e conhecendo as responsabilidades pela 
segurança da informação. 

( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

B. Infraestrutura da segurança da informação 
ORGANIZANDO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Objetivo: Gerenciar a segurança da informação dentro da organização. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

B.1.2 
Coordenação da segurança da 
informação. 

Controle sugerido para 0 TJ/BA: 

As atividades de segurança da informação devem ser 
coordenadas por representantes de diferentes partes 
da organização, com funções e papéis relevantes. 

B.1.2 
Coordenação da segurança da 
informação. 

Controle sugerido para 0 TJ/BA: 

As atividades de segurança da informação devem ser 
coordenadas por representantes de diferentes partes 
da organização, com funções e papéis relevantes. ( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

B. Infra estrutura da segurança da informação 
ORGANIZANDO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Objetivo: Gerenciar a segurança da informação dentro da organização. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

B.1.3 
Atribuição de 
responsabilidades para a 
segurança da informação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todas as responsabilidades pela segurança da 
informação devem estar claramente definidas. 

B.1.3 
Atribuição de 
responsabilidades para a 
segurança da informação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todas as responsabilidades pela segurança da 
informação devem estar claramente definidas. 

( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁ VEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

B. Infraestrutura da segurança da informação 
ORGANIZANDO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Objetivo: Gerenciar a segurança da informação dentro da organização. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

B.1.4 
Processo de autorização para 
os recursos de processamento 
da informação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Deve ser definido e implementado um processo de 
gestão de autorização para novos recursos de 
processamento da informação. 

B.1.4 
Processo de autorização para 
os recursos de processamento 
da informação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Deve ser definido e implementado um processo de 
gestão de autorização para novos recursos de 
processamento da informação. 

( )0K í )0K í )0K 
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PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

B. Infraestrutura da segurança da informação 
ORGANIZANDO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Objetivo: Gerenciar a segurança da informação dentro da organização. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

B.1.5 Acordos de confidencialidade 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Os requisitos para confidencialidade ou acordos de 
não divulgação que reflitam as necessidades da 
organização para a proteção da informação devem 
ser identificados e analisados criticamente, de forma 
regular. 

B.1.5 Acordos de confidencialidade 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Os requisitos para confidencialidade ou acordos de 
não divulgação que reflitam as necessidades da 
organização para a proteção da informação devem 
ser identificados e analisados criticamente, de forma 
regular. ( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

B. Infraestrutura da segurança da informação 
ORGANIZANDO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Objetivo: Gerenciar a segurança da informação dentro da organização. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

B.1.6 Contato com autoridades 
Controle sugerido para o TJ/BA: 
Contatos apropriados com autoridades relevantes 
devem ser mantidos. 

B.1.6 Contato com autoridades 
Controle sugerido para o TJ/BA: 
Contatos apropriados com autoridades relevantes 
devem ser mantidos. 

( )0K í )0K í )0K 
RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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TCE/GEPRO 

JL Grupo PG 436 

T MACIEL 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

B. Infraestrutura da segurança da informação 
ORGANIZANDO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Objetivo: Gerenciar a segurança da informação dentro da organização. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

B.1.7 Contato com grupos 
especiais 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Contatos apropriados com grupos de interesses 
especiais ou outros fóruns especializados de 
segurança da informação devem ser mantidos. 

B.1.7 Contato com grupos 
especiais 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Contatos apropriados com grupos de interesses 
especiais ou outros fóruns especializados de 
segurança da informação devem ser mantidos. 

( )0K ( )0K ( )0K 

R ES PO N SÁVEL/S ETO R/AD M 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

B. Infraestrutura da segurança da informação 

ORGANIZANDO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Objetivo: Gerenciar a segurança da informação dentro da organização, 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

B.1.8 
Análise crítica independente 
de segurança da informação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
0 enfoque do Tribunal para gerenciar a segurança da 
informação e a sua implementação deve ser 
analisada criticamente, de forma independente, a 
intervalos planejados, ou quando ocorrerem 
mudanças significativas relativas à implementação da 
segurança da informação. 

B.1.8 
Análise crítica independente 
de segurança da informação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
0 enfoque do Tribunal para gerenciar a segurança da 
informação e a sua implementação deve ser 
analisada criticamente, de forma independente, a 
intervalos planejados, ou quando ocorrerem 
mudanças significativas relativas à implementação da 
segurança da informação. 

í )0K í )0K { )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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JL Grupo PG 437 

T MACieil 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

B. Infraestrutura da segurança da informação 
PARTES EXTERNAS 
Objetivo: Manter a segurança dos recursos de processamento da informação da organização, que são acessados, 
processados, comunicados ou gerenciados por partes externas. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

Identificação dos riscos 
relacionados com partes 
externas 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Os riscos para os recursos de processamento da 
informação e para a informação da organização 
oriundos de processos do negócio que envolvam as 
partes externas devem ser identificados e controles 
apropriados devem ser implementados antes de se 
conceder o acesso. 

Identificação dos riscos 
relacionados com partes 
externas 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Os riscos para os recursos de processamento da 
informação e para a informação da organização 
oriundos de processos do negócio que envolvam as 
partes externas devem ser identificados e controles 
apropriados devem ser implementados antes de se 
conceder o acesso. 

( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

B. Infraestrutura da segurança da informação 
PARTES EXTERNAS 
Objetivo: Manter a segurança dos recursos de processamento da informação da organização, que são acessados, 
processados, comunicados ou gerenciados por partes externas. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

Hf • 
Identificando a segurança da 
informação quando tratando 
com os clientes. 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todos os requisitos de segurança da informação 
identificados devem ser considerados antes de 
conceder aos clientes o acesso aos ativos ou às 
informações da Organização. 

Hf • 
Identificando a segurança da 
informação quando tratando 
com os clientes. 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todos os requisitos de segurança da informação 
identificados devem ser considerados antes de 
conceder aos clientes o acesso aos ativos ou às 
informações da Organização. í )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

(Si) 30375034 j wvvw.madeteuditores.c0m.bf j contato@maclelauditores.com.br 

Avenida Bastian. 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C€P; 90130-020 

mailto:contato@maclelauditores.com.br


_ J L Grupo 

R M A C I €11 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

TCE/GEPRO 

PG. 438 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

B. lnfraestrutura da segurança da informação 
PARTES EXTERNAS 
Objetivo: Manter a segurança dos recursos de processamento da informação da organização, que são acessados, 
processados, comunicados ou gerenciados por partes externas. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

Identificando segurança da 
informação nos acordos com 
terceiros 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Os acordos com terceiros envolvendo o acesso, 
processamento, comunicação ou gerenciamento dos 
recursos de processamento da informação ou da 
informação da organização, ou o acréscimo de 
produtos ou serviços aos recursos de processamento 
da informação devem cobrir todos os requisitos de 
segurança da informação relevantes. 

Identificando segurança da 
informação nos acordos com 
terceiros 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Os acordos com terceiros envolvendo o acesso, 
processamento, comunicação ou gerenciamento dos 
recursos de processamento da informação ou da 
informação da organização, ou o acréscimo de 
produtos ou serviços aos recursos de processamento 
da informação devem cobrir todos os requisitos de 
segurança da informação relevantes. 

( )OK ( )OK ( )OK 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

C. Responsabilidade pelos Ativos 

Objetivo: Alcançar e manter a proteção adequada dos ativos do TJ/BA. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

C'l-1! 
/"•••••cv, 

Í̂MSS 

Inventário dos ativos 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todos os ativos devem ser claramente identificados e 
um inventário de todos os ativos importantes deve 
ser estruturado e mantido. 

C'l-1! 
/"•••••cv, 

Í̂MSS 

Inventário dos ativos 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todos os ativos devem ser claramente identificados e 
um inventário de todos os ativos importantes deve 
ser estruturado e mantido. 

( )OK ( )OK í )0K 
RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

> 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

C. Responsabilidade pelos Ativos 

Objetivo: Alcançar e manter a proteção adequada dos ativos do TJ/BA. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

C.1.2 Proprietário dos ativos 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todas as informações e ativos associados com os 
recursos de processamento da informação devem ter 
um "proprietário" designado por uma parte definida 
da organização. 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todas as informações e ativos associados com os 
recursos de processamento da informação devem ter 
um "proprietário" designado por uma parte definida 
da organização. ( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

C. Responsabilidade pelos Ativos 

Objetivo: Alcançar e manter a proteção adequada dos ativos do TJ/BA. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

C.13 Uso aceitável dos ativos 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Devem ser identificadas, documentadas e 
implementadas regras para que seja permitido o uso 
de informações e de ativos associados aos recursos 
de processamento da informação. 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Devem ser identificadas, documentadas e 
implementadas regras para que seja permitido o uso 
de informações e de ativos associados aos recursos 
de processamento da informação. ( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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T M A C I G L 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

C. Classificação da Informação 

Objetivo: Alcançar e manter a proteção adequada dos ativos do TJ/BA. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

'WYÍ.'.""'' 

C.2.1 
* ̂ VvV' 

Recomendações para 
classificação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
A informação deve ser classificada em termos de 
valor, requisitos legais, sensibilidade e criticidade 
para a Organização. 

( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

C. Classificação da Informação 

Objetivo: Alcançar e manter a proteção adequada dos ativos do TJ/BA. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

T..̂ , t \* 

C.2.2 
Rótulos e tratamento da 
informação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Um conjunto apropriado de procedimentos para 
rotular e tratar a informação deve ser definido e 
implementado de acordo com o esquema de 
classificação adotado pela Organização. jr 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Um conjunto apropriado de procedimentos para 
rotular e tratar a informação deve ser definido e 
implementado de acordo com o esquema de 
classificação adotado pela Organização. ( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 
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POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança em Recursos Humanos 

ANTES DA INCORPORAÇÃO 
Objetivo: Assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros entendam suas responsabilidade, e estejam de 
acordo com os seus papéis, reduzindo o riscos de fraudes ou mau uso de recursos. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

D.iíl Papéis e responsabilidades 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Os papéis e responsabilidades pela segurança da 
informação de funcionários, fornecedores e terceiros 
devem ser definidos e documentados de acordo com 
a Política de Segurança da Informação da 
Organização. 

D.iíl Papéis e responsabilidades 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Os papéis e responsabilidades pela segurança da 
informação de funcionários, fornecedores e terceiros 
devem ser definidos e documentados de acordo com 
a Política de Segurança da Informação da 
Organização. ( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança em Recursos Humanos 
ANTES DA INCORPORAÇÃO 
Objetivo: Assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros entendam suas responsabilidade, e estejam de 
acordo com os seus papéis, reduzindo o riscos de fraudes ou mau uso de recursos. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

0:1:2 Seleção 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Verificações de controle de todos os servidores 
incorporados, fornecedores e terceiros devem ser 
realizadas de acordo com as leis relevantes, 
regulamentações e éticas, e proporcionalmente aos 
requisitos do negócio, à classificação das informações 
a serem acessadas e aos riscos percebidos. 

0:1:2 Seleção 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Verificações de controle de todos os servidores 
incorporados, fornecedores e terceiros devem ser 
realizadas de acordo com as leis relevantes, 
regulamentações e éticas, e proporcionalmente aos 
requisitos do negócio, à classificação das informações 
a serem acessadas e aos riscos percebidos. 

í )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 
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POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança em Recursos Humanos 
DURANTE A INCORPORAÇÃO 
Objetivo: Assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros estejam conscientes das ameaças e preocupações 
relativas à segurança da informação, suas responsabilidades e obrigações, e estejam preparados para apoiar a 
política de segurança da informação durante os seus trabalhos normais, reduzindo o risco de falhas subjetivas. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

Termos e condições de 
contratação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Como parte das suas obrigações contratuais, os 
funcionários, fornecedores e terceiros devem 
concordar e assinar os termos e condições de sua 
contratação para o trabalho, os quais devem declarar 
suas responsabilidades e da organização para a 
segurança da informação. 

Termos e condições de 
contratação 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Como parte das suas obrigações contratuais, os 
funcionários, fornecedores e terceiros devem 
concordar e assinar os termos e condições de sua 
contratação para o trabalho, os quais devem declarar 
suas responsabilidades e da organização para a 
segurança da informação. 

( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança em Recursos Humanos 
DURANTE A INCORPORAÇÃO 
Objetivo: Assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros estejam conscientes das ameaças e preocupações 
relativas à segurança da informação, suas responsabilidades e obrigações, e estejam preparados para apoiar a 
política de segurança da informação durante os seus trabalhos normais, reduzindo o risco de falhas subjetivas. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

D 2.1 Responsabilidades da Direção 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
A Direção deve solicitar aos funcionários, 
fornecedores e terceiros que pratiquem a segurança 
da informação de acordo com o estabelecido nas 
políticas e procedimentos da Organização. 

D 2.1 Responsabilidades da Direção 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
A Direção deve solicitar aos funcionários, 
fornecedores e terceiros que pratiquem a segurança 
da informação de acordo com o estabelecido nas 
políticas e procedimentos da Organização. ( )0K í )0K í )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
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POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança em Recursos Humanos 
DURANTE A INCORPORAÇÃO 
Objetivo: Assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros estejam conscientes das ameaças e preocupações 
relativas à segurança da informação, suas responsabilidades e obrigações, e estejam preparados para apoiar a 
política de segurança da informação durante os seus trabalhos normais, reduzindo 0 risco de falhas subjetivas. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

l É É i 

iSÊÍ-

Conscientização, educação e 
treinamento em segurança da 
informação 

Controle sugerido para 0 TJ/BA: 
Todos os funcionários da organização e, onde 
pertinente, fornecedores e terceiros devem receber 
treinamento apropriado em conscientização, e 
atualizações regulares nas políticas e procedimentos 
organizacionais relevantes para 0 desempenho de 
suas funções. 

l É É i 

iSÊÍ-

Conscientização, educação e 
treinamento em segurança da 
informação 

Controle sugerido para 0 TJ/BA: 
Todos os funcionários da organização e, onde 
pertinente, fornecedores e terceiros devem receber 
treinamento apropriado em conscientização, e 
atualizações regulares nas políticas e procedimentos 
organizacionais relevantes para 0 desempenho de 
suas funções. 

( )OK { )OK ( )OK 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança em Recursos Humanos 
DURANTE A INCORPORAÇÃO 
Objetivo: Assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros estejam conscientes das ameaças e preocupações 
relativas à segurança da informação, suas responsabilidades e obrigações, e estejam preparados para apoiar a 
política de segurança da informação durante os seus trabalhos normais, reduzindo 0 risco de falhas subjetivas. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

• VÍ.'- ' ri • • 

6:2.3 Processo disciplinar 

Controle sugerido para 0 TJ/BA: 
Deve existir um processo disciplinar formal para os 
funcionários que tenham cometido uma violação da 
segurança da informação. 

• VÍ.'- ' ri • • 

6:2.3 Processo disciplinar 

Controle sugerido para 0 TJ/BA: 
Deve existir um processo disciplinar formal para os 
funcionários que tenham cometido uma violação da 
segurança da informação. 

í )OK í )OK ( )OK 
RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

TCE/GEPRO 

PG. 444 

3» 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança em Recursos Humanos 
ENCERRAMENTO OU MUDANÇA DE ATIVO 
Objetivo: Assegurar que funcionários, fornecedores e terceiros deixem a Organização ou mudem de trabalho de 
forma ordenada. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

D.3-1 Encerramento de atividades 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
As responsabilidades para realizar o 
encerramento ou a mudança de um trabalho 
devem ser claramente definidas e atribuídas. 

D.3-1 Encerramento de atividades 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
As responsabilidades para realizar o 
encerramento ou a mudança de um trabalho 
devem ser claramente definidas e atribuídas. 

( )0K ( )0K { )0K 
RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança em Recursos Humanos 

ENCERRAMENTO OU MUDANÇA DE ATIVO 
Objetivo: Assegurar que funcionários, fornecedores e terceiros deixem a Organização ou mudem de trabalho de 
forma ordenada. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

D.3.2 Devolução de ativos 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todos os funcionários, fornecedores e terceiros 
devem devolver todos os ativos da Organização que 
estejam em sua posse após o encerramento de suas 
atividades, do contrato ou acordo. 

D.3.2 Devolução de ativos 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Todos os funcionários, fornecedores e terceiros 
devem devolver todos os ativos da Organização que 
estejam em sua posse após o encerramento de suas 
atividades, do contrato ou acordo. í )0K í )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

TCE/GEPRO 

PG. 445 

> 
POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - P U N O DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança em Recursos Humanos 
ENCERRAMENTO OU MUDANÇA DE ATIVO 
Objetivo: Assegurar que funcionários, fornecedores e terceiros deixem a Organização ou mudem de trabalho de 
forma ordenada. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

D.3.3 
Retirada de direitos de 
acesso 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Os direitos de acesso de todos os funcionários, 
fornecedores e terceiras às informações e aos 
recursos de processamento da informação devem ser 
retirados após o encerramento de suas atividades, 
contratos ou acordos, ou devem ser ajustados após a 
mudança destas atividades. 

D.3.3 
Retirada de direitos de 
acesso 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Os direitos de acesso de todos os funcionários, 
fornecedores e terceiras às informações e aos 
recursos de processamento da informação devem ser 
retirados após o encerramento de suas atividades, 
contratos ou acordos, ou devem ser ajustados após a 
mudança destas atividades. 

( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança física do ambiente 

Objetivo: Prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências com as instalações e informações da 
organização. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

l È i l Perímetro de segurança física 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Devem ser utilizados perímetros de segurança 
(barreiras tais como paredes, portões de entrada 
controlados por cartão ou balcões de recepção com 

IfíLifí^.; 

recepcionistas) para proteger as áreas que 
contenham informações e recursos de 
processamento da informação. 

( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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PLANO DE AÇÕE 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

TCE/GEPRO 

PG. 446 

> 
POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança física do ambiente 

Objetivo: Prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências com as instalações e informações da 
organização. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

J 

E>1!2 Controles de entrada física 

Controle sugerido para o TJ/BA: 

Deve ser projetada e aplicada segurança física para 

escritórios, salas e instalações. 

J 

E>1!2 Controles de entrada física 

Controle sugerido para o TJ/BA: 

Deve ser projetada e aplicada segurança física para 

escritórios, salas e instalações. 
( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança física do ambiente 

Objetivo: Prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências com as instalações e informações da 
organização. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

Segurança em escritórios 
salas e instalações 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Deve ser projetada e aplicada segurança física para 
escritórios, salas e instalações. 

Segurança em escritórios 
salas e instalações 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Deve ser projetada e aplicada segurança física para 
escritórios, salas e instalações. 

í )0K í )0K { )0K 
RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

TCE/GEPRO 

PG. 447 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança física do ambiente 

Objetivo: Prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências com as instalações e informações da 
organização. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

Proteção contra ameaças 
externas e ao meio ambiente 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Deve ser projetada e aplicada proteção física contra 
incêndios, enchentes, terremotos, explosões, 
perturbações da ordem pública e outras formas de 
desastres naturais ou causados pelo homem. 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Deve ser projetada e aplicada proteção física contra 
incêndios, enchentes, terremotos, explosões, 
perturbações da ordem pública e outras formas de 
desastres naturais ou causados pelo homem. ( )0K ( )0K ( )0K 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança física do ambiente 

Objetivo: Prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências com as instalações e informações da 
organização. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

Trabalhando em áreas 
seguras 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Deve ser projetada e aplicada proteção física, bem 
como diretrizes para o trabalho em áreas seguras. 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Deve ser projetada e aplicada proteção física, bem 
como diretrizes para o trabalho em áreas seguras. 

( )0K í )0K ( )0K 
RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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TCE/GEPRO 

PG. 448 

PLANO DE AÇÕES 
TABELA DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA DO PROCESSAMENTO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança física do ambiente 

Objetivo: Prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências com as instalações e informações da 
organização. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

• H Acesso do público, áreas de 
m n n entrega e de carregamento 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Pontos de acesso, tais como áreas de entrega e de 
carregamento e outros pontos em que pessoas não 
autorizadas possam entrar nas instalações. Estes 
acessos devem ser controlados e, se possível, 
isolados dos recursos de processamento da 
informação, para evitar o acesso não autorizado. 

• H Acesso do público, áreas de 
m n n entrega e de carregamento 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Pontos de acesso, tais como áreas de entrega e de 
carregamento e outros pontos em que pessoas não 
autorizadas possam entrar nas instalações. Estes 
acessos devem ser controlados e, se possível, 
isolados dos recursos de processamento da 
informação, para evitar o acesso não autorizado. 

( )OK ( )0K ( )OK 

RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 

> 

POLÍTICA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PLANO DE AÇÕES 
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TJ/BA 

CÓDIGO REVISÃO DATA 

D. Segurança física do ambiente 

Objetivo: Prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências com as instalações e informações da 
organização. 

ITEM PROCEDIMENTO AÇÃO CÓDIGO REVISÃO DATA 

Acesso do restrito, áreas de 
entrega e de carregamento 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Controlar os acessos em áreas restritas apenas ao 
pessoal autorizado. 

Controle sugerido para o TJ/BA: 
Controlar os acessos em áreas restritas apenas ao 
pessoal autorizado. 

( )OK ( )OK í )OK 
RESPONSÁVEL/SETOR/ADM 
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oC 
07. AVALIAÇÃO DOS ITENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRIBUNAL, 
CONSIDERANDO SE OS VENCIMENTOS AUFERIDOS PELOS SERVIDORES 
ATIVOS SÃO DEVIDOS, ESTÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR 
E ESTÃO SUPORTADOS POR DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA ARQUIVADA NA 
PASTA DO SERVIDOR (EXEMPLO: COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE, 
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, ETC.) 

Em atendimento a este tópico da auditoria, elaboramos um relatório da 
legislação incidente na folha de pagamento deste Tribunal. Esta análise contempla 
as normas incidentes no período auditado, o que possibilitou o estudo aprofundado 
de cada verba por meio do retrocesso na data base da legislação, visando a 
legitimidade dos pareceres constantes nesta auditoria. 

CONSTITUIÇÕES: 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, promulgada em 05 de 

outubro de 1988, acrescida de suas Emendas Constitucionais; 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, promulgada em 05 de outubro de 1989, 
acrescida de suas Emendas Constitucionais. 

LEIS ORDINÁRIAS: 

LEI N° 1.064 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1958 - Dispõe sobre a concessão da 
gratificação adicional aos funcionários públicos do Estado e dá outras providências; 

LEI N° 2.322 DE 11 DE ABRIL DE 1966 - Disciplina a administração financeira, 
patrimonial e de material do Estado; 

LEI N° 2.323 DE 11 DE ABRIL DE 1966 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado da Bahia; 
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LEI N° 2.679 DE 26 DE MARÇO DE 1969 - Dispõe sobre normas gerais da política 

assistencial e previdenciária do Estado em relação aos seus servidores e dá outras 

providências; 

LEI N° 3.617 DE 14 DE DEZEMBRO DE 1977 - Assegura aos Serventuários da 

Justiça das Varas da Fazenda Pública participação no produto da cobrança judicial 

da dívida ativa e dá outras providências; 

LEI N° 3.649 DE 08 DE MAIO DE 1978 - Majora, na forma que indica, vencimentos, 
soldos e proventos dos funcionários públicos civis e militares do Serviço Público 
Estadual e dá outras providências; 

LEI N° 4.019 DE 13 DE MAIO DE 1982 - Majora os vencimentos, soldos e proventos 
dos funcionários civis e militares do Serviço Público Estadual e dá outras 
providências; 

LEI N° 4.384 DE 06 DE DEZEMBRO DE 1984 - Cria o Instituto Pedro Ribeiro, de 
Administração Judiciária, e dá outras providências; 

LEI N° 4.794 DE 11 DE AGOSTO DE 1988 - Institui o Plano de Carreira do Serviço 
Público Civil do Estado, fixa valores de vencimentos, salários e proventos, introduz 
modificações na legislação de pessoal e dá outras providências; 

LEI N° 5.517 DE 17 DE NOVEMBRO DE 1989 - Dispõe sobre o plano de cargos e 
vencimentos dos Serventuários da Justiça do Estado da Bahia, na forma que indica 
e dá outras providências; 

LEI N° 6.062 DE 08 DE MAIO DE 1991 - Dispõe sobre a majoração de vencimentos, 
salários e proventos dos servidores do Tribunal de Justiça, do Juizado de Menores e 
Serventuários da Justiça, do foro judicial e extrajudicial; 
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TCE/GEPRO 

PG. 451 

LEI N° 6.354, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 - Estabelece as normas gerais para 
os planos de carreira da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, institui o 
Plano de Carreira do Servidor Público Civil da Administração Direta, introduz 
modificações na legislação de pessoal, majora os vencimentos, salários, soldos e 
proventos dos servidores públicos civis e militares da administração direta, das 
autarquias e fundações públicas; 

LEI N° 6.355 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 - Dispõe sobre a majoração de 

vencimentos, salários e proventos dos servidores do Poder Judiciário; 

LEI N° 6.403 DE 20 DE MAIO DE 1992 - Reajusta os vencimentos, salários, soldos e 
proventos dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, das 
Autarquias e Fundações Estaduais; institui o Grupo Ocupacional Serviço Público de 
Comunicação Social da Administração Direta do Estado; dispõe sobre o regime 
especial de contratação de pessoal por tempo determinado e dá outras providências; 

LEI N° 6.932 DE 19 DE JANEIRO DE 1996 - Autoriza o reajustamento da 
remuneração e proventos dos servidores públicos, civis e militares, da administração 
direta, das autarquias e das fundações do serviço público estadual, e das pensões 
pagas pelo Instituto de Assistência e Previdência dos Servidores do Estado da Bahia 
- IAPSEB, restabelece a Gratificação pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação 
Exclusiva, altera a estrutura de cargos de provimento temporário que indica e dá 
outras providências; 

LEI N° 6.459 DE 16 DE MARÇO DE 1993 - Reajusta os vencimentos, salários, 
soldos e proventos dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, 
das Autarquias e Fundações Estaduais, e dá outras providências; 

LEI N° 6.677 DE 26 DE SETEMBRO DE 1994 - Dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações 
Públicas Estaduais; 
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LEI N° 6.932 DE 19 DE JANEIRO DE 1996 - Autoriza o reajustamento da 
remuneração e proventos dos servidores públicos, civis e militares, da administração 
direta, das autarquias e das fundações do serviço público estadual, e das pensões 
pagas pelo Instituto de Assistência e Previdência dos Servidores do Estado da Bahia 
- IAPSEB, restabelece a Gratificação pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação 
Exclusiva, altera a estrutura de cargos de provimento temporário que indica e dá 
outras providências; 

TCE/GEPRO 

PG. 452 

> LEI N° 6.955 DE 04 DE JUNHO DE 1996 - Dispõe sobre as custas dos serviços 

forenses e gratificação especial de incentivo; 

LEI N° 6.982 DE 25 DE JULHO DE 1996 - Introduz alterações na Organização 

Judiciária do Estado da Bahia; 

LEI N° 7.023 DE 23 DE JANEIRO DE 1997 - Altera dispositivos da Lei n° 6.677, de 
26 de setembro de 1994 , e dá outras providências; 

LEI N° 7.031 DE 06 DE FEVEREIRO DE 1997 - Altera dispositivos da Lei n° 4.384, 
de 06 de dezembro de 1984, e dá outras providências; 

Lei n.° 7.249 de 7 de janeiro de 1998 - Dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social 
dos Servidores Públicos Estaduais; 

LEI N° 7.815 DE 29 DE MAIO DE 2001 - Institui vantagem pessoal para servidores 
públicos estaduais, civis e militares, ativos e inativos; 

LEI N° 7.816 DE 04 DE JUNHO DE 2001 - Converte em vantagem pessoal a 
gratificação de estímulo à eficiência dos servidores do Poder Judiciário; 

LEI N° 7.885 DE 23 DE AGOSTO DE 2001 - Dispõe sobre os vencimentos dos 
serventuários da Justiça e dá outras providências; 
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LEI N° 9.528 DE 22 DE JUNHO DE 2005 - Reorganiza o Sistema de Assistência à 
Saúde dos Servidores Públicos Estaduais e dá outras providências; 

LEI N° 10.400 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006 - Altera dispositivos da Lei n° 3.731, 
de 22 de novembro de 1979 , da Lei n° 6.947, de 26 de abril de 1996 , da Lei n° 
7.816, de 04 de junho de 2001 , e da Lei n° 7.885, de 23 de agosto de 2001 ; 
modifica a estrutura organizacional administrativa e de cargos em comissão do 
Poder Judiciário e dá outras providências; 

LEI N° 10.555 DE 13 DE ABRIL DE 2007 - Altera a Lei n° 8.977, de 12 de janeiro de 
2004, que dispõe sobre o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia, e dá outras providências; 

LEI N° 10.650 DE 26 DE JULHO DE 2007 - Reajusta os vencimentos dos 
serventuários da Justiça e servidores do Tribunal de Justiça, do Juizado da Infância 
e Juventude, Juizados Especiais e do Instituto Pedro Ribeiro de Administração 
Judiciária - IPRAJ e dá outras providências; 

LEI N° 10.845 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2007 - Dispõe sobre a Organização e 
Divisão Judiciária do Estado da Bahia, a administração e o funcionamento da Justiça 
e seus serviços auxiliares; 

LEI N° 11.170 DE 26 DE AGOSTO DE 2008 - Dispõe sobre as Carreiras dos 
Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia; altera as Leis nos 5.516, de 17 
de novembro de 1989, 6.355, de 30 de dezembro de 1991, 6.955, de 04 de junho de 
1996, 7.816, de 04 de junho de 2001, 7.885, de 23 de agosto de 2001, 8.977, de 12 
de janeiro 2004, 9.653, de 09 de setembro de 2005, 10.555, de 13 de abril de 2007, 
e dá outras providências; 

LEI N° 11.350 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008 - Revoga a Lei Estadual n° 3.617 , 
de 14 de dezembro de 1977, e dá outras providências; 
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LEI N° 11.357 DE 06 DE JANEIRO DE 2009 - Organiza o Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Bahia e dá outras providências; 

LEI N° 11.470 DE 08 DE ABRIL DE 2009 - Altera dispositivos da Lei n° 3.956 , de 11 

de dezembro de 1981, da Lei n° 8.210 , de 22 de março de 2002, da Lei n° 7.800 , 

de 13 de fevereiro de 2001, da Lei n° 8.597 , de 28 de abril de 2003, e dá outras 

providências; 

LEI N° 11.634 DE 12 DE JANEIRO DE 2010 - Altera o quadro funcional permanente, 
instituído pela Lei Estadual n° 11.170, de 26 de agosto de 2008, extinguindo os 
cargos de Motorista Judiciário e de Agente de Segurança Judiciária; 

LEI N° 11.641 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2010 - Altera a redação dos artigos 138, 
152, caput, e 156, caput, e anexos I e II, da Lei n° 10.845 , de 27 de novembro de 
2007, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado; 

LEI N° 11.905 DE 03 DE MAIO DE 2010 - Dispõe sobre o subsídio dos membros do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia; 

LEI N° 11.915 DE 27 DE MAIO DE 2010 - Cria novos cargos na estrutura do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia e dá outras providências; 

LEI N° 11.916 DE 27 DE MAIO DE 2010 - Dispõe sobre a extinção, a transformação 
e a criação de cargos no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia e dá outras 
providências; 

LEI N° 11.918 DE 16 DE JUNHO DE 2010 - Dispõe sobre a extinção do Instituto 
Pedro Ribeiro de Administração Judiciária - IPRAJ e a reestruturação administrativa 
dos serviços auxiliares do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e dá outras 
providências; 
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LEI N° 11.919 DE 22 DE JUNHO DE 2010 - Dispõe sobre a extinção do adicional de 

função e a criação da gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, e dá outras providências; 

TCE/GEPRO 

PG. 455 

LEI N° 12.211 DE 20 DE ABRIL DE 2011 - Reajusta os vencimentos dos cargos 
efetivos e comissionados e funções gratificadas no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia; 

LEI N° 12.214 DE 26 DE MAIO DE 2011 - Altera dispositivos da Lei n° 6.677, de 26 
de setembro de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 
Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais; 

LEI N° 12.216 DE 30 DE MAIO DE 2011 - Cria as funções gratificadas de 
assessoramento administrativo e jurídico nos Gabinetes de Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; 

LEI N° 12.351 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011 - Institui mudanças no Sistema de 
Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais - PLANSERV e altera a Lei 
n° 9.528 , de 22 de junho de 2005; 

LEI N° 12.597 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012 - Altera dispositivos da Lei n° 
11.357, de 06 de janeiro de 2009, que organiza o Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores Públicos do Estado da Bahia; 

LEI N° 12.618 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012 - Regula o acesso a informações no 
âmbito do Estado da Bahia, conforme prevê o art. 45 da Lei Federal n° 12.527, de 18 
de novembro de 2011, e dá outras providências; 

LEI N° 12.813 DE 21 DEMAIO DE 2013 - Reajusta os vencimentos dos cargos 
efetivos e comissionados no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia; 
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LEI N° 12.908 DE 30 DE SETEMBRO DE 2013 - Altera o art. 68 da Lei n° 6.677, de 

26 de setembro de 1994; 

TCE/GEPRO 

PG. 456 

LEI N° 12.918 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 - Altera dispositivos da Lei n° 9.528, 

de 22 de junho de 2005, que reorganiza o Sistema de Assistência à Saúde dos 

Servidores Públicos Estaduais; 

DECRETOS JUDICIÁRIOS: 

DECRETO JUDICIÁRIO N° 040, DE 21 DE SETEMBRO DE 2006 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 043, DE 04 DE AGOSTO DE 2008 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 061, DE 08 DE OUTUBRO DE 2008 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 135, DE 24 DE AGOSTO DE 2009 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 031, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2010 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 079, DE 10 DE MARÇO DE 2010. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 095, DE 22 DE MARÇO DE 2010. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 096, DE 22 DE MARÇO DE 2010. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 127, DE 08 DE ABRIL DE 2010. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 152, DE 30 DE ABRIL DE 2010. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 0201, DE 12 DE MAIO DE 2010. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 202, DE 12 DE MAIO DE 2010. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 212, DE 14 DE MAIO DE 2010. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 223, DE 21 DE MAIO DE 2010. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 335, DE 02 DE AGOSTO DE 2010. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 405, DE 26 DE AGOSTO DE 2010. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 558, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 659, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 37, DE 25 DE JANEIRO DE 2011 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 093, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 501, DE 1o DE AGOSTO DE 2011. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 628, DE 5 DE OUTUBRO DE 2011. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 656, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 
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DECRETO JUDICIÁRIO N° 657, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 658, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 531, DE 18 DE MAIO DE 2012 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 665, DE 2 DE AGOSTO DE 2012. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 860, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 36, DE 14 DE JANEIRO DE 2013 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 136, DE 1o DE MARÇO DE 2013. 
DECRETO JUDICIÁRIO N°419, DE 11 DE JUNHO DE 2013. 
DECRETO JUDICIÁRIO N° 832, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013. 

9 DECRETO JUDICIÁRIO N° 1062, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013 

DECRETO JUDICIÁRIO N° 1080, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2013 

TCE/GEPRO 

PG. 457 

DECRETOS, INSTRUÇÕES, RESOLUÇÕES E REGULAMENTOS: 

Decreto n° 916 de 14 de janeiro de 1992 - Autoriza o pagamento do adicional de 
função instituído pelo art. 39 inciso I da Lei n° 6.354, de 30 de dezembro de 1991 , 
na forma que indica e dá outras providências; 

• 0 

Resolução n° 01, de 07 de fevereiro de 1992 • Cria a Coordenadoria Geral da 
Presidência do Tribunal e dá outras providências; 

Resolução n° 04, de 12 de junho de 1992 - Altera a Resolução n°. 01/92; 

Decreto n° 1.409 de 03 de agosto de 1992 - Regulamenta os artigos 35 a 42 do 
Capítulo III, Seção I da Lei n° 6.354, de 30 de dezembro de 1991 (Vantagens 
Pecuniárias); 

Decreto n° 3.634 de 01 de novembro de 1994 - Regulamenta o Capítulo III do 
Título III, artigos 93 a 97 da Lei n° 6.677, de 26 de setembro de 1994; 

Decreto n° 4.227 de 19 de maio de 1995 - Altera o artigo 16, do Decreto 1.409, de 
03 de agosto de 1992 e dá outras providências; 
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Decreto n° 5.600 de 19 de julho de 1996 - Regulamenta o artigo 2o, da Lei 6.932, 
de 19 de janeiro de 1996, que trata da Gratificação pelo Exercício Funcional em 
Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, e dá outras providências; 

Decreto n° 5.601 de 19 de julho de 1996 - Regulamenta o artigo 3o, da Lei n° 

6.932, de 19 de janeiro de 1996 , que trata da Gratificação por Condições Especiais 

de Trabalho, e dá outras providências; 

Decreto n ° 3.000, de 26 de março de 1999; 

Resolução n° 04, de 30 de abril de 2003; 

Decreto n° 9.312 de 20 de janeiro de 2005 - Altera o Decreto n° 3.634, de 01 de 
novembro de 1994, que regulamenta o Capítulo III do Título III, artigos 93 a 97 da 
Lei n° 6.677, de 26 de setembro de 1994, e regulamenta a indenização de férias não 
gozadas, por necessidade imperiosa de serviço, prevista no artigo 7o, § 1o da Lei n° 
6.932, de 19 de janeiro de 1996; 

Instrução n°. 09, de 09 de maio de 2008 - Dispõe sobre a rotina específica para 
contratação e recontratação de pessoal sob Regime Especial de Direito 
Administrativo - REDA; 

Regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de 04 de 
setembro de 2008; 

Resolução n° 10, de 06 de outubro de 2010; 

Resolução n° 14, de 07 de agosto de 2013 - Dispõe sobre o pagamento de 
indenização de transporte aos Oficiais de Justiça e Agentes de Proteção ao Menor, 
em cumprimento de mandados; 

Decreto n° 839, de 30 de Setembro de 2013. 
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07. TABELA DE VERBAS 

Com fulcro na análise das normas colacionadas, restou imperiosa a 

elaboração do quadro abaixo, que sintetiza a fundamentação legal das verbas 

presentes na folha de pagamento dos servidores ativos deste Tribunal: 

VERBA ; FUND. LEGAL # INCIDÊNCIA f ^ QUANTUM 

Vencimento 
Básico 

Art. 51, 
LEI 6677/94 

Retribuição pecuniária pelo exercício de 
cargo público, com valor fixado em lei. 

Plano de Cargos e 
Salários - Anexo II 

Subsídio Lei Complementar 
ne 35/79 

Apoio monetário, concedida visando a retribuição 
pelo desenvolvimento de.Hjma determinada 

atividade.: 

0 Subsídio é fixado 
em lei, em valor 

único. 

Cargo em 
Comissão 

Art. 26, §45; 
Art. 92, §65, "a" 

LEI 6.677/94 

Gratificação pelo Exercício de Cargo de 
Provimento Temporário. 

Plano de Cargos e 
Salários - Anexo lll 

Abono de 
Permanência 

Lei ne 11.357/09, 
Artigo 64 e 

Parágrafo Único 

0 servidor ativo que tenha completado as 
exigências estabelecidas para aposentadoria 
voluntária e que opte por permanecer em 

atividade fará jus a um abono de 
permanência equivalente ao valor da sua 
contribuição previdenciária até completar 

as exigências para aposentadoria compulsória. 

Mesmo valor de 
contribuição 

previdenciária 
(Funprev/Baprev). 

Abono 
Pecuniário 

Art. 95, 
LEI 6677/94 

Faculdade do servidor em converter 1/3 de 
seu período de férias em remuneração. 
*** Uma vez convertido este terço em 

abono, deverá ser descontado da 
gratificação de férias o período de abono. 

Remuneração de 
férias +1 /3 

Abono 
Permanente 

Art. 55, 
LEI 7.885/2001 

Verba indenizatória vinculada à vantagem 
pessoal criada pela L. 7816/2011 

(gratificação de estímulo à eficiência). 
R$ 60,00 
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VERBA FUND. LEGAL INCIDÊNCIA QUANTUM 

Adicional de 
Função 

Art. e 39, 
L.6354/91 

Art. 
L.6355/91 

Decreto n®. 
40/2006 

Extinto pela 
L. 11.919/10 

(Implantação da CET) 

Vantagem pecuniária vinculada a determinados cargos, empregos 
ou funções que, para regime especial de trabalho, uma particular 

dedicação, ou uma especial habilitação dos titulares. 
Incompatibilidades: 

- Horas Extras 
- Gratificações de Incentivo por condições especiais de trabalho 

(regime de tempo integral) 
- Vantagem pessoal 

Não são considerados para o cálculo: 
- Gratificação de férias 
- Gratificação Natalina 

• Abono pecuniário 
- Eventuais diferenças pagas no período. 

Adicional de Horas 
Extraordinárias 

Lei ns 6.677/94, 
artigo 90 

Retribuição devida ao servidor que 
ultrapasse a jornada normal de 

trabalho, respeitado o limite de duas 
horas diárias, podendo este limite ser 

elevado nas atividades que não 
comportem interrupção. 

Esta contribuição 
corresponde ao 

valor da hora 
normal 

acrescida de 50%. 

Adicional 
Noturno 

Lei ns 6.677/94, 
Artigo 91 

Pagamento devido ao servidor 
correspondente ao acréscimo de 50% da 

hora normal por serviço prestado no 
período compreendido entre as 22 horas de 

um dia e as cinco horas do dia seguinte. 

Valor da hora 
normal 

de trabalho + 50% 

Adicional por 
Tempo de Serviço 

(anuênios) 

Lei ne 6.677/94, 
artigos 84 e 85 

Gratificação devida ao servidor que 
conte mais de cinco anos de efetivo 

exercício no serviço público, calculada à 
razão de 1% do vencimento. 

0 adicional de tempo de serviço não 
incidirá sobre a vantagem nele instituída. 

Majoração de 1% 
ao 

ano, após 5 (cinco) 
anos de exercício 
em cargo efetivo. 

Ajuda de 
Custo 

Lei ne 6.677/94, 
Artigos 64 a 67 

Indenização paga com vistas a 
compensar despesas de instalação em 

nova sede do servidor removido de 
ofício ou relotado com mudança de 
domicílio, ou por deslocamento a 

serviço ou por motivo de estudo, no 
país ou exterior. 

A ajuda de custo 
não poderá exceder 
ao correspondente 
a 15 vezes o valor 

do menor 
vencimento pago 

pelo Estado. 
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VERBA FUND. LEGAL INCIDÊNCIA QUANTUM 

Auxílio 
Alimentação 

Lei NS 6.677/94, 
Artigo 76 

Indenização devida ao servidor ativo, 
para compensar as despesas com 
refeições, na forma que vier a ser 

definida em regulamento. 

Jan/09 R$ 394,00 
Mar/09 R$ 404,00 
Set/09 R$ 428,00 
0 i i t /09 R$ 435,00 
Nov/09 R$ 450,00 
Nov/10 R$ 500,00 
Nov/11 R$ 610,00 
Nov/12 R$ 710,00 

Auxílio 
Funeral 

Lei N^ 11.471/09, 
Artigo 16; 

Decreto 10.970/08 

Benefício assistencial que consiste no 
ressarcimento das despesas, 

devidamente comprovadas, realizadas 
pelo dependente ou por terceiro, que 
tenha custeado o funeral do servidor 

ativo ou inativo. 

0 limite máximo do 
benefício 

corresponde a três 
vezes o menor 

vencimento pago 
pelo Estado. 

Auxílio 
Moradia 

Lei ns 6.677/94, 
Artigo 74 

Indenização devida ao servidor, quando 
deslocado por determinação da 

administração, em caráter temporário, 
no interesse do serviço público. 

0 valor do auxílio 
moradia nunca será 

inferior a 20% da 
remuneração do 

cargo efetivo. 

Auxílio 
Natalidade 

Art. 136, 
LEI 6.677/94 

0 auxílio-natalidade é devido ao 
servidor por motivo de nascimento de 
filho, inclusive no caso de natimorto. 

0 valor do auxílio 
corresponde ao 
menor nível da 

escala de 
vencimentos do 
servidor público 
estadual, sendo 

pago por nascituro. 

Auxílio 
Transporte 

Art. 37, L. 
6677/94 

Devido ao servidor ativo, nos 
deslocamentos da residência para o 

trabalho e vice-versa 

Verba variável - a 
participação do 

servidor não poderá 
exceder a 6% do 

vencimento básico. 
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VERBA FUND. LEGAL INCIDÊNCIA QUANTUM 

Condições 
Especiais de 

Trabalho-CET 

Lei ns 6.932/96, 
Artigo 3®; 
Decreto n^ 
5.601/96, 

L. 11.919/10. 

Retribuição paga aos servidores, 
ocupantes de cargos de provimento 

efetivo, de funções de confiança ou de 
cargos de provimento temporário, 

visando a compensação de trabalho 
extraordinário, não eventual, prestado 

antes ou depois do horário normal; 
remunera-se o exercício de atribuições 

que exijam habilitação específica ou 
demorados estudos e criteriosos 

trabalhos técnicos e fixa o servidor em 
determinadas regiões. 

Comissionados: 
-125% para os 

símbolos TJFC1 e 
TJFC2; 

-100% para os 
símbolos TJFC3 e 

TJFC4; 
- 75% para os 

símbolos TJFC5 e 
TJFC6. 

Efetivos: 
Analistas -100% 
Técnicos - 75% 

A CET não pode ser 
incorporada, salvo 

para fins de 
aposentadoria. 

Estabilidade 
Econômica 

(diferença de 
símbolo) 

Lei ne 6.677/94, 
artigo 92; 

Constituição do 
Estado da Bahia, 

artigo 39 

Modalidade de vantagem pessoal 
decorrente do exercício, pelo servidor, 
de cargo de provimento temporário por 

dez anos consecutivos ou não, 
consistente no direito de continuar a 

perceber, quando exonerado ou 
dispensado, a retribuição 

correspondente ao símbolo de maior 
hierarquia que tenha exercido por mais 

de dois anos. 

Verba variável 
correspondente ao 
símbolo de maior 

hierarquia que 
tenha exercido por 
mais de dois anos. 

Férias Art. 93, 
LEI 6677/94 

0 servidor terá direito a férias após 
cada período de 12 (doze) meses de 

efetivo exercício, devendo, 
obrigatoriamente, gozar de férias 

anuais (podendo ser acumuladas até o 
máximo de duas). 

Será pago ao 
servidor, por 

ocasião das férias, 
um acréscimo de 
1/3 (um terço) da 

remuneração 
correspondente ao 

período de gozo. 
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Gratificação de 
Salário 
Família 

Lei ne 6.677/94, 
artigos de 137 a 

144; 
Lei n^ 7.815/01 

Benefício concedido aos servidores 
ativos e inativos que tiverem os 

seguintes dependentes: filho menor de 
18 anos, filho inválido ou excepcional de 
qualquer idade, filho estudante de até 24 

anos {desde que não exerça atividade 
remunerada) e cônjuge inválido que não 

perceba remuneração. 

0 salário-família 
corresponde a 7% 
do menor nível da 

escala de 
vencimentos do 
servidor público 

estadual, por cada 
dependente 

Valor: R$ 12,60. 

Gratificação 
Especial de 
Eficiência 

Art. 14, 
LEI 11.170/08 

Art. 85, 
LEI 11.919/10 

Devida exclusivamente aos servidores 
efetivos que ingressaram no Judiciário 
após 04/07/2001 que não percebam as 
Gratificações de estímulo a eficiência e 

Especial de Incentivo - revogadas. 

A Gratificação Especial de Eficiência foi 
convertida em Vantagem pessoal pela L 

11.919/10 - art. 8$. 

J a n/09 R$ 369,38 
Abri l /11 R$ 391,21 
Abril/12 R$ 416,64 
Jun/13 R$424,97 

Julho/13 R$ 440,97 

Gratificação 
Natalina Lei n? 8.579/03 

Valor correspondente ao 135 salário. 
Pode haver adiantamento desta quantia 
no percentual de 50% da remuneração 

do servidor no mês de aniversário ou férias. 

A gratificação 
corresponderá a 

1/12 avos da 
remuneração 

devida em 
dezembro, 

por mês de serviço, 
do ano 

correspondente. 

Gratificação 
pelo Exercício 
de Atividades 

Insalubres, 
Perigosas ou 

Penosas 

Lei n? 6.677/94, 
artigos 86 a 88; 

Decreto 
9.967/06 

Indenização devida pelo exercício das 
atribuições normais do cargo em 

condições insalubres ou cujas atribuições 
normais do cargo ocupado sejam 

exercidas em local ou modos que o 
exponham a risco de morte. 

Ambos incidem somente sobre o VB. 

Insalubridade: 
20% -grau mínimo; 
30% - grau médio; 

40% - grau máximo. 

Pericuiosidade: 30% 
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" VERBÁ FUND. LEGAL INCIDÊNCIA QUANTUM 

Verba de 
Representação 

Lei Estadual 
Ne 6.062, 

de 08/05/91 
(extinta em 2010) 
Lei n^ 6.982/96, 

art. 14. 

Lei ne 6.062/1991 - Verba atribuída pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça aos 

ocupantes dos cargos de Diretor Geral, 
Chefe de Gabinete da Presidência, 
Secretário da Corregedoria Geral, 

Assistente Militar e Chefe da Assessoria de 
Planejamento, extensiva aos cargos de Diretor 

Geral, Assessor Chefe, Chefe do Serviço Jurídico, 
Chefe do Serviço de Fiscalização e Chefe de Posto 

Setorial do Juizado de Menores da Capital, em 
razão da complexidade, responsabilidade e 

peculiaridades das funções que desempenham e 
da dedicação integral que se exige dos seus 

titulares. 
Lei n9 6.982/1996 - Verba de representação do 
Presidente, Vice- Presidente e Corregedor Geral 

da Justiça será, respectivamente, de 40%, 
30% e 30% sobre a remuneração. 

Lei n5 6.062/1991 -
Até o limite máximo 
de 100% do valor do 
respectivo símbolo. 
A Lei ns 6.062/1991 
foi extinta em 2010, 

com o advento da 
L. 11,919/10. 

Lei ne 6.982/1996 
Presidente 40% 

Vice-Presid. 30% 
Corregedor Geral da 

Justiça 30% 
Todos os percentuais 

incidem sobre a 
remuneração. 

No que diz respeito ao suporte à documentação arquivada na pasta do 
servidor, esta auditoria utilizou o sistema informatizado empregado na gestão 
documentos deste Tribunal. 

Em continuação, segue o parecer da auditoria a respeito das funcionalidades 
e resultados obtidos durante os procedimentos de auditoria: 

57 
(SI) 3037SQB4 |wvmmatielaudítores,com,br j corrtato<g5m aciela urittores.com,br 

Avenida Bastian. 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C€Pi 90BQ-020 



I Grupo 

y MACIEli 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

08. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS: 
Acesso: http://auriqa.ti.ba.qov.br/sqa/loqin.iface 

Fig. Tela de logon ao Sistema de processamento de Arquivos 

O Sistema de Gerenciamento de Arquivos - SGA, acessível por meio do link 
denominado "Auriga", foi recentemente implantado por esta Administração, visando 
a automação do acesso aos arquivos dos servidores, na tentativa de propiciar maior 
organização à base de dados destes processos e conseqüente otimização dos 
procedimentos administrativos. 

Devido à sua implantação recente, cientificamos que o sistema não está, até 
o presente momento, guarnecido de todos os documentos dos servidores desta 
Administração, de modo que o mesmo prossegue em fase de adequação. 

A inclusão de dados neste sistema é realizada pela empresa EGBA, que além 
de gerenciar os processos físicos do quadro de pessoal do Judiciário, é responsável 
pela digitalização e conseqüente postagem das laudas no referido sistema, 
tornando-as acessíveis a consulta pelos Departamentos que possuírem acesso a 
este extenso banco de dados. 
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COMPROMETIDA 

As imagens são publicadas neste sistema com referência aos seguintes 

dados: a denominação conferida a imagem digitalizada, o número de seqüência na 

pasta do servidor, a descrição do documento, o código de registro deste perante o 

SGA, referência à situação de pendência do aludido apontamento, o tipo e a caixa 

de arquivo em que aquele documento se encontra. 
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Fig. Tela de pesquisa de arquivos. 

Elaborados testes neste sistema, por meio de consultas às pastas de 
determinados servidores, verificamos que o mesmo, apesar de vagaroso, é eficiente 
quanto à busca e guarda dos arquivos. Todavia, verificamos que o mesmo é falho 
quanto à sua forma de alimentação, eis que a mesma é conduzida de modo manual. 
Neste sentido, verificamos que a denominação conferida ao tipo de documento 
consultado eventualmente não coincide com aquele anexado sob a referida 
denominação; ainda, verificamos que há vários arquivos cuja visibilidade resta 
prejudicada. Os documentos não foram anexados de modo cronológico, de modo 
que há vários arquivos anexados à pasta de forma confusa e não seqüencial, o que 
dificulta as buscas por documentos específicos. 
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A pesquisa por arquivos se dá por meio de acesso à pesquisa ampla, onde 
podem ser utilizados métodos de seleção visando a apuração imediata do 
documento buscado. Todavia, devido à alimentação falha com relação à 
denominação conferida aos documentos e ao não sequenciamento dos mesmos, as 
buscas otimizadas são prejudicadas. 
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tmaKJ»: 
("í Pjn v.1» fi n̂ mtdHfl itttcmuf nuli urTtífteT̂  ÇMti I tsflsatta.L 

. 1 m*<K*nT . , .. finçÍTtrn ,• • !• ncnrtnr.lc . • ripo Banimento 

fí^f f, awHtwuaS.w 
iotwÒMtufcair 

IvO rnflçsjDgeaij» 
Ç( »05iíCsIC-87.tí 

. ooiv̂ .ijr 

jjjgrs-» imMMA. 

3770T/M, (1J. i SE 

3770JA.4. CJ 2 
•• 3ÍV0//C4, íj.a 

47534ÍC4, jy,. I 
«51-MM, C<J.-2 
ficwvtw, J . . 

imiifoo. tsj. i 

4+6. • 
«!sswf*fRdtia/AwvKCAO • ;.' "ir/ 

."iS ---'---. •'V c.'. V. . •íî .1.' 
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Fig. Tela de pesquisa de arquivos. 
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09. ATESTAR A EXATIDÃO DOS CÁLCULOS DOS VENCIMENTOS NA FOLHA 
DE PAGAMENTO; 

A análise dos contracheques dos servidores ativos do Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia, no período de 2009 a 2013, possibilitou a visualização do 

tratamento diferenciado atribuído às verbas presentes em folha, principalmente no 

que tange às vantagens pecuniárias em geral. 

No intuito de atestar a exatidão dos cálculos dos vencimentos dos servidores, 
buscamos embasamento para as aludidas verbas no ordenamento jurídico aplicável 
aos servidores do Poder Judiciário baiano, em consideração ao regime jurídico 
estatutário. Para grande maioria das verbas a apuração foi satisfatória, eis que a 
conceituação das mesmas e seus respectivos índices de implantação se encontram 
devidamente previstos em lei. Em caráter excepcional, verificamos que os índices 
das verbas denominadas: REDUTOR PCS, REDUTOR FÉRIAS e, 
consequentemente o IMPOSTO DE RENDA não encontram respaldo legal. 

Em questionamento direcionado à Diretoria de Recursos Humanos, setor 
responsável pela elaboração da folha de pagamento, este departamento informou à 
equipe de auditoria a metodologia utilizada para realização dos cálculos, 
principalmente no que tange às verbas acima discriminadas. 

Diante da metodologia apresentada e em razão dos métodos comumente 
utilizados para os cálculos tributários, identificamos divergências técnicas do ponto 
de vista contábil para a composição da base de cálculo daquelas verbas, que 
possuem fundamentação específica. 

A título de exemplo, a base de cálculo do Imposto de Renda encontra 
previsão expressa no artigo 37 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, 
dispositivo que conceitua o rendimento bruto: 
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"Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho 

ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em 

dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os 

acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados 

(Lei n° 5.172, de 1996, art. 43, incisos I e II, e Lei n° 7.713, de 1998, art. 3o, § 

O caput do artigo 38 do mesmo Regulamento dispõe ainda acerca da 

independência quanto ã denominação dos rendimentos e de suas respectivas 

origens, ressaltando a aplicação do Princípio "Pecunia Non Olet 

Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou 

direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da 

origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas e 

proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte 

por qualquer forma e a qualquer título. 

Como é de amplo conhecimento, o artigo 153, inciso lll, da Constituição 

Federal prevê a competência exclusiva da União para legislar sobre Imposto de 

Renda, de modo que aos estados e municípios é reservado o produto da 

arrecadação, nos termos dos artigos 157, inciso I, e 158, inciso I, da Carta Magna. 

Este entendimento foi ratificado pelo Parecer Normativo n°. 02, de 18 de maio de 

2012, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil: 

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. 
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA. A competência atribuída à União para instituir o Imposto 

sobre a Renda, nos termos do inciso lll do art. 153 da Constituição Federal, 

confere a essa pessoa política, em caráter exclusivo, o poder de legislar 

sobre o referido imposto. Embora a Constituição Federal, no inciso I do art. 

157 e no inciso I do art. 158, destine aos estados, Distrito Federal e 

municípios o produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda Retido na 
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Fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, estes não têm competência 

para legislar sobre hipóteses de incidência, restringindo-se sua atividade à 

aplicação da legislação federal que disciplina o referido imposto. Dispositivos 

Legais: Constituição Federal de 1988, arts. 153, inciso III, 157, inciso I, 158, 

inciso I, e 159, inciso I; Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 

Tributário Nacional, arts. 6o a 8o; Lei n° 9.430. de 27 de dezembro de 1996 , 

art. 64; Instrução Normativa SRF n° 480. de 15 de dezembro de 2004 ; 

Instrução Normativa RFB n° 1.234. de 11 de janeiro de 2012 (grifos nossos). 

Com fulcro neste entendimento, verificamos que além de critérios para a 

composição da base de cálculo, existem também critérios para as deduções da base 

de cálculo, expressamente previstas nos artigos 73 e seguintes do Regulamento do 

Imposto de Renda - RIR/99, quais sejam: Previdência Oficial, Despesas Escrituradas 

em Livro Caixa, Dependentes, Pensão alimentícia, Proventos e Pensões de Maiores 

de 65 Anos, Despesas Médicas, Despesas com Educação e Contribuições aos 

Fundos de Aposentadoria. 

Identificamos como fator de redução presente e aceitável em folha o 

FUNPREV - Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do 

Estado da Bahia, que por se tratar de instituição de Previdência Pública, possui 

fundamentação legal. Todavia, no período de 2009, identificamos a rubrica 

"REDUTOR PCS", utilizada com a finalidade de redução dos rendimentos, o que 

culminou em um decréscimo significativo da base de cálculo do Imposto de Renda 

neste período. 

Esta situação estende seus reflexos a outras verbas presentes na folha de 

pagamento dos servidores, tais como a Gratificação Natalina (Décimo Terceiro 

Salário) e a Gratificação de Férias, para as quais a base de cálculo é fundamental 

para a obtenção de seus valores. Verificando que a verba "REDUTOR PCS" não 

possui fundamentação legal e nem critério de incidência, por se tratar de valor 

alinhado para fins de implantação do Plano de Cargos e Salários vigente à época, 
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restou impossibilitada a aferição dos valores referentes a esta verba, o que culminou 

na inaptidão de se apurar o seu respectivo quantum. 

No decorrer destes procedimentos de auditoria, aparamos a metodologia 

empregada para realizar o recálculo da folha de pagamento deste Tribunal, de modo 

que o resultado alcançado foi utilizado para determinar a integridade e exatidão da 

aplicação do modelo matemático utilizado pelo sistema informatizado de 

processamento. 

Apresentamos abaixo o modelo utilizado por esse Tribunal: 

(1) Valor do Vencimento Básico anterior ao PCS 2008: R$ 2.935,62 
(2) Valor do Vencimento Básico do Enquadramento: R$ 6.827,03 
(3) Valor do Vencimento Básico Atual: R$ 7.138,88 

Modelo Matemático para Cálculo do Vencimento Básico Real: 

1o Passo 

6.827,03 (2) - 2.935,62 (1) = 3.891,41 

2o Passo 

Percentual do Plano em 04/2014 = 75% 
75%* 3.891,41 =2.918,46 (4) 
3o Passo 
Ocorrerá apenas se o servidor teve progressão após o PCS 2008, destacando que a 
diferença de nível será percebida integralmente. 
7.138,88 (3) - 6.827,03 (2) = 311,85 (5) 

4o Passo 
2.935,62 (1) + 2918,56 (4) + 311,85 (5) = 6.166,03 (6) 
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5° Passo - Aumento linear (5,91%) sobre o vencimento básico de março/2011 

4.309,39* 5,91% = 254,68 (7) 

5o Passo A - Aumento linear (6,5%) sobre o Venc. Base de dezembro/2011 

4.953,21 * 6,5% = 321,96 (8) 

5o Passo B - Aumento Linear (2%) sobre Venc. Base de dezembro/2012 

5.664,32*2% = 113,29 (9) 

5o Passo C - Aumento Linear (3,765%) sobre o vencimento básico de julho/2013 

6.855,96 * 3,765% = 258,13 (10) 

6o Passo - Valor Real do Vencimento Básico: 

(6) + (7) + (8) + (9) + (10) = Vencimento Básico Real 
6.166,03 (6) + 254,68 (7) + 321,96 (8) + 113,29 (9) + 258,13 (10) = 7.114,09 

Portanto, ao replicar a mesma metodologia em nosso ambiente informatizado 
de testes de processamento de folha de pagamento, os resultados obtidos puderam 
validar de forma consistente e fundamentada que o processo contábil durante o 
período de análise desta auditoria foi realizado com sucesso, estando em total 
conformidade. 
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Os resultados podem ser analisados de acordo com os LOG's de 

processamento oriundos do sistema integrado de processamento da folha de 

pagamento. 

jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 

f § íè 
PDF 

© íè tè 
PDF PDF PDF 
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[ r í ] P ) 
PDF PDF PDF 
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íè 
PDF PDF ! PDF 

jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 

M íü íè 
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iè ? 3 tb íè íè s 
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K 
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íè 
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íh 
PDF • PDF I» I PDF 
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íè íè íè íè 
PDF PDF PDF PDF 

HZJ 
PDF 

íè & íè sl f l íè 
PDF PDF POF POF I PDF I I PDF 

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 

tè íè tè iè íè l ® l iè m íè íís) í®) P i 
PDF PDF PDF PDF PDF [ PDF POF PDF PDF POF PDF [PDF 
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10. VERIFICAR O ATENDIMENTO AOS ASPECTOS LEGAIS (REGIME 
ESTATUTÁRIO, CLT, ACORDOS COLETIVOS, LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS 
DIVULGADAS NO DIÁRIO OFICIAL) E ÀS DIRETRIZES DO TRIBUNAL 

Por meio da análise de incidência de verbas implantadas na folha de 

pagamento dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado da Bahia, 

selecionamos aquelas consideradas principais e de especial observância, por serem 

emblemáticas neste ordenamento jurídico. 

Nesse tópico de análise, foram examinadas as normas aplicáveis a cada uma 

das verbas presentes na folha, juntamente á sua forma de implantação, ressaltando-

se que as incoerências encontradas são examinadas em seqüência. 
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No Poder Judiciário do Estado da Bahia, as principais verbas presentes na 

folha de pagamento dos servidores são: 

VENCIMENTO BÁSICO SUBSÍDIO CARGO EM COMISSÃO 

ABONO DE PERMANÊNCIA ABONO PECUNIÁRIO ABONO PERMANENTE 

ADICIONAL DE FUNÇÃO 
ADICIONAL DE HORAS 

EXTRAORDINÁRIAS 
ADICIONAL NOTURNO 

ADICIONAL POR TEMPO 
DE SERVIÇO 

AJUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

AUXÍLIO FUNERAL AUXILIO MORADIA AUXÍLIO NATALIDADE 

AUXÍLIO TRANSPORTE 
COMPLEMENTAR NÃO 

TRIBUTADA 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

DE TRABALHO 

DEVOLUÇÃO NÃO 
TRIBUTADA 

ESTABILIDADE 
ECONÔMICA 

FÉRIAS 

FUNÇÃO GRATIFICADA 
GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXTERNA 
GRATIFICAÇÃO DE 
SALÁRIO FAMÍLIA 

GRATIFICAÇÃO ESPECIAL 
DE EFICIÊNCIA 

GRATIFICAÇÃO 
NATALINA 

GRATIFICAÇÃO POR 
ATIVIDADES INSALUBRES, 
PERIGOSAS E PENOSAS 

IMPOSTO DE RENDA 
PARCELA AUTÔNOMA DE 

EQUIVALÊNCIA NÃO 
TRIBUTADA 

REDUTOR PCS E 
REDUTOR FÉRIAS 

RENDIMENTOS 
RECEBIDOS 

ACUMULADAMENTE 
REPOSIÇÃO ART. 39 CF SALÁRIO REFERÊNCIA 

VANTAGEM PESSOAL 
VERBA DE 

REPRESENTAÇÃO 
UNIDADE REAL DE VALOR -

URV 
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Passemos à análise pormenorizada destas verbas. 

10.1. VENCIMENTO BÁSICO 

O Vencimento Básico é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo 
público, com valor fixado em lei. Tal conceito encontra previsão expressa no artigo 
51 da Lei Ordinária n°. 6.677, de 26 de setembro de 1994, também denominada 
"Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das 
Fundações Públicas Estaduais". 

Os valores referentes a essa verba encontram-se no Anexo II da Lei Ordinária 

n°. 11.170, de 26 de agosto de 2008. Tal norma dispõe sobre as Carreiras dos 

Servidores do Poder Judiciário da Bahia, motivo pelo qual é também conceituada 

como "Plano de Cargos e Salários". 

Vale registrar que, nos termos do artigo 31 deste Plano, aos servidores que 
ingressarem no Poder Judiciário no período compreendido entre 1o de julho de 2008 
e 1o de julho de 2015 aplicar-se-á o antigo Plano de Cargos e Salários, definido pela 
Lei Estadual n° 10.555, de 13 de abril de 2007, para as classes e níveis iniciais, 
desde que acrescidos do percentual de implantação do plano previsto na Lei n°. 
11.170/2008: 

Art. 31 - O vencimento dos servidores que ingressarem no Poder Judiciário no 
período compreendido entre 1o de julho de 2008 e 1o de julho de 2015 
corresponderá ao definido na Lei Estadual n° 10.555 , de 13 de abril de 2007, 
para a classe e nível iniciais do respectivo cargo, acrescido do percentual de 
implantação vigente para o ano de ingresso. 

É interessante ressaltar que o dispositivo acima mencionado delata 
especificamente a expressão "Remuneração", e não "Vencimento", o que torna a 
diferenciação destas expressões deveras prescindível. Neste sentido, o artigo 52 do 
Estatuto informa que o vencimento integra uma parcela da remuneração do servidor, 
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que poderá ser acrescida de outras vantagens pecuniárias, desde que previstas em 

lei. 

O Piano de Cargos e Salários de 2008, já referido nesta análise, prevê em 
seu artigo 32 que os vencimentos não sofrerão reajustes lineares no período 
compreendido entre 01 de setembro de 2008 e 31 de dezembro de 2010. Em 
corroboração a esta previsão, verificamos que somente a partir de 2011, com o 
advento da Lei n°. 12.211, de 20 de abril, os servidores sofreram o primeiro reajuste 
linear em seus vencimentos, sendo este na monta de 5,91% (cinco inteiros e 
noventa e um por centésimos). 

PG. 477 

Leis posteriores concederam novos reajustes em novos percentuais, o que 
impulsionou o alcance de determinados servidores ao teto da carreira, previsto no 
Plano de Cargos e Remunerações implantado em 2008. 

A incompatibilidade dessa verba ocorre para os servidores ocupantes 
exclusivamente de cargos de provimento temporário, pois estes recebem o valor do 
símbolo do cargo ou função comissionado exercido, também previsto em lei. 

70 
(51)30375034 J vv?yvw.mad£iaudítof^com.br I contato® rnaddaudKor<es.cam.br 

Avenida Bastian. 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C€P: 90130-020 



J L Grupo 

T MACiei: 
Auditoria, Consultoria, Perícia e Assessoria 

10.2. SUBSÍDIO 

Segundo BORBA (Considerações sobre os efeitos da remuneração através 

do subsídio. Jus Navigandi, Teresina, ano 12. n. 1375, 7 abr 2007). subsídio é o 

valor básico percebido em razão do exercício do cargo, sendo possível o 

recebimento de outras parcelas remuneratórias, desde que constitucionalmente ou 

legalmente fixadas e em estrita observância ao teto remuneratório previsto no artigo 

37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Todavia, de acordo com a Carta Magna Nacional, o subsídio constitui-se em 

uma parcela única, de natureza remuneratória, sendo vedada a percepção de 

quaisquer outras espécies remuneratórias que estejam sendo recebidas por seu 

titular. O parágrafo quarto do artigo 39 da Constituição da República impõe à 

magistratura a derrogação do sistema remuneratório a que estava vinculada por 

força da legislação de regência - implantação da parcela única. 

O recebimento da parcela única - subsídio - em um primeiro momento, impõe 
a vedação ao acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória. Todavia, concedendo-se uma 
interpretação mais abrangente, podemos verificar que o parágrafo terceiro do 
aludido artigo 39 concede aos titulares de subsídios a possibilidade de percepção de 
certas gratificações e indenizações, desde que devidamente regulamentadas por 
meio de lei. A título de exemplo, consideramos as Gratificações de Férias e Natalina 
e as Ajudas de Custo. 

Deste modo, conclui-se que o subsídio é fixado em parcela única, que não a 
totalidade da remuneração de seus respectivos titulares - sendo assim, a 
Constituição Federal não proíbe a percepção, pelo agente público, de outras 
parcelas vinculadas a situações especificas, esporádicas, com fundamentação legal 
diversa daquela referente ao subsídio - estas poderão suplantar o teto 
remuneratório. Neste sentido, o Nobre Ministro Gilmar Mendes se pronunciou no 
julgamento da ADI 3.854-1: 
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"Uma outra indagação que também me ocorre diz respeito a essas vantagens 
outras que não compõem o subsídio. A rigor, não podem ser vantagens 
permanentes, por definição do próprio conceito de subsídio." (grifas nossos). 

O Ilustre Ministro Sepúlveda Pertence delata, neste mesmo julgado, que não 

há vantagens permanentes que permitam aos titulares de subsídios a percepção de 

vencimentos superiores ao teto: 

"Precisamos deixar isso absolutamente claro. Não há no sistema atual, para 
os servidores sob regime de subsídio, possibilidade de vantagem permanente 
que excetue a gradacão do artigo 93. V." (grifas nossos). 

Ainda, atestando a previsão do dispositivo supramencionado, o artigo 37, 

inciso XI, da Norma Maior impõe que o subsídio, acrescido de suas vantagens 

pessoais e outras espécies remuneratórias de quaisquer naturezas, se limita ao teto 

remuneratório constitucional, não abrangendo as indenizatórias: 

Art. 37. (...) 
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes 
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer 
outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos 
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o 
subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos 
Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio 
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e 
vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos 
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Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, 

aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e 

aos Defensores Públicos. (grifos nossos). 

Nestes termos, e em coadunância ao entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, é possibilitada a cumulação de percepção de subsídios e vantagens 
pessoais de caráter remuneratório, desde que o somatório destas se limite ao teto 
constitucional, podendo haver a desconsideração deste teto quando houver a 
percepção de parcela de natureza indenizatória. • I 

Neste sentido, verificamos a adequação dos subsídios dos Magistrados desta 
Administração, que percebem parcela única com total respaldo constitucional, 
observando os limites previstos no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, 
motivo pelo qual opinamos pela total conformidade deste critério. 
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10.3. CARGO EM COMISSÃO 

A espécie remuneratória denominada "Cargo em Comissão" visa retribuir o 

servidor pelo exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Este 

enquadramento possui previsão no artigo 37, inciso V, da Constituição Federal, 

sendo reincidente no artigo 14, parágrafo primeiro, da Constituição do Estado da 

Bahia: 

Art. 37. (...) 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

Art. 14. (...) 
§ 1o- As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia pondera que as 
funções de direção, chefia e assessoramento superior e intermediário recairão 
preferencialmente em servidores do quadro de provimento permanente. Visando a 
regulamentação deste dispositivo, o artigo 6o do Plano de Cargos e Salários previu o 
percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) para designação de cargos 
comissionados aos servidores do quadro permanente, estabelecendo como critério 
remuneratório o previsto no Anexo III da mesma norma, nos termos do artigo 18. 

Registre-se que o servidor investido em cargo de provimento permanente terá 
direito a perceber, pelo exercício do cargo de provimento temporário, gratificação 
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equivalente a 30% (trinta por cento) do valor correspondente ao símbolo respectivo, 

podendo ele optar pelo valor integral do símbolo ou pela diferença entre este e o 

vencimento básico. Neste caso, esta quantia será paga a título de vencimento 

básico enquanto durar a investidura, nos termos do artigo 78 da Lei n°. 6677/94: 

Art. 78 - O servidor investido em cargo de provimento permanente terá direito 
a perceber, pelo exercício do cargo de provimento temporário, gratificação 
equivalente a 30% do valor correspondente ao símbolo respectivo ou optar 
pelo valor integral do símbolo, que neste caso, será pago como vencimento 
básico enquanto durar a investidura ou ainda pela diferença entre este e a ' 
retribuição do seu cargo efetivo. 

Já os servidores ocupantes exclusivamente de Cargo em Comissão são 
aqueles que, apesar de não integrarem o quadro de servidores permanentes, se 
submetem ao mesmo regime destes, exceto quanto ao recolhimento das verbas 
previdenciárias. A estes será concedido, a título remuneratório, o valor integral do 
símbolo, acrescido de outras vantagens que eventualmente lhe aprouver. 

A verba em comento é incompatível com determinadas vantagens, quando 
recebidas em concomitância. A título de exemplo, o servidor que recebe vantagem 
pessoal, decorrente de gratificação de adicional de função já incorporada (AFI), que 
vier a exercer cargo comissionado, poderá optar pela percepção da referida 
vantagem incorporada, acrescida da diferença entre esta e a gratificação que passar 
a ser concedida a título de adicional de função, ou pela gratificação do adicional de 
função incidente sobre o valor integrai do símbolo correspondente, ficando, nesta 
última hipótese, suspenso o pagamento da parcela correspondente à vantagem 
pessoal incorporada, enquanto perdurar a referida opção. 

Nos termos do artigo 92, parágrafo terceiro, da Lei n°. 6.677/94, o servidor 
beneficiado pela estabilidade econômica que vier a ocupar outro cargo de 
provimento temporário deverá optar, enquanto perdurar esta situação, entre a 
vantagem pessoal já adquirida e o valor da gratificação pertinente ao exercício do 
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novo cargo, podendo obter a modificação desta vantagem caso venha a ocupar 

outro cargo de provimento temporário por mais de dois anos, momento em que 

passará a perceber o valor do símbolo correspondente ao novo cargo ou seu 

respectivo percentual, a depender da opção remuneratória do servidor ao tempo da 

assunção do cargo. 
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10.4. ABONO DE PERMANÊNCIA 

O abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional n°. 41, de 

19 de dezembro de 2003, e se caracteriza como verba indenizatória cujo montante 

eqüivale ao valor da contribuição previdenciária descontada da remuneração do 

servidor titular de cargo público. Este quantum lhe é devido mensalmente e possui 

natureza jurídica compensatória, eis que visa o ressarcimento dos esforços do 

servidor que permanecer em atividade após ter preenchido as condições para 

aposentar-se voluntariamente. 

Uma vez adquirido o abono, seu pagamento persiste enquanto o servidor 

mantiver vínculo ativo com o Poder Público, até que o mesmo alcance a 

aposentadoria compulsória. 

Nos termos do artigo 40, parágrafo dezenove da Constituição Federal, o 
servidor que completar as exigências para aposentadoria voluntária (sessenta anos 
de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de 
idade e trinta de contribuição, se mulher) e que optar por permanecer em atividade 
fará jus a este abono, cujo montante eqüivale ao de contribuição previdenciária: 

Art. 40. (...) 
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências 
para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por 
permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao 
valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para 
aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II. 

A referida verba possui incidência exclusiva aos servidores de cargos 

efetivos, nos termos do caput deste dispositivo, geridos pelo regime próprio, pois 

como já informado alhures, ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em 

comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o 

regime geral de previdência social. 
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10.5. ABONO PECUNIÁRIO 

Abono Pecuniário é a vantagem proveniente da conversão em pecúnia de até 

1/3 (um terço) do período das férias a que o servidor faz jus. Esta gratificação 

somente será concedida mediante solicitação do servidor, com antecedência mínima 

de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 95 do Estatuto: 

Art. 95 - É facultado ao servidor converter até 1/3 (um terço) do período de 

férias, a que tiver direito, em abono pecuniário, desde que a requeira com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

É importante ressaltar que, de acordo com o parágrafo único deste 

dispositivo, o valor da gratificação de férias será utilizado como parâmetro para o 

cálculo do abono, que será concedido no mês anterior ao do gozo das férias. 

O Decreto n°. 3.634, de 01 de novembro de 1994, regulamenta o direito de 
gozo das férias. Em seu teor, esta normativa estabelece que obrigatoriamente 
deverão ser descontados os dias de gozo de férias, por ocasião da concessão do 
abono. Vejamos o disposto no artigo 11, parágrafo segundo: 

Art. 1 1 - 0 servidor poderá converter 1/3 (um terço) do período de férias em 
abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe se seria devida nos dias 
correspondentes. 

§ 1o - O abono pecuniário será devido quando solicitado no período de 
programação das férias, e a sua expressão fracionária será calculada sobre o 
somatório das parcelas deferidas no artigo anterior e seu parágrafo único. 
§ 2o - A conversão referida neste artigo implica em redução proporcional 
igualitária dos dias de gozo de férias. (grifas nossos). 

Observando a incidência do abono pecuniário na folha de pagamento dos 
servidores, apuramos que esta gratificação vem sendo implantada em 
desobediência ao dispositivo mencionado, sem que haja a redução proporcional 
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igualitária dos dias de gozo das férias. A regra descreve que ocorrendo a conversão 

do terço de férias em abono, o servidor deixará de gozar 1/3 (um terço) do seu 

período de férias (em regra 10 dias) para perceber a remuneração referente aos 30 

(trinta) dias do gozo, acrescidos do adicional de férias proporcional ao usufruído. 

Desta forma, os dias convertidos em labor e pecúnia são pagos sob a rubrica de 

"ABONO DE FÉRIAS". 

TCE/GEPRO 

PG. 486 

Como o artigo 11 informa, em seu parágrafo primeiro, o abono pecuniário 
será calculado sobre o somatório das parcelas de férias, correspondentes à 
remuneração normal do servidor, acrescida de um terço. Sobre esta totalidade 
incidirá o terço referente ao abono, de modo que o servidor será gratificado com a 
percepção dos dias abonados com a gratificação majorada. 

A título de exemplo, ilustramos esta situação utilizando como critério de 
apuração um servidor aleatório, cuja gratificação de férias culmina no montante de 
R$ 22.315,72 (vinte e dois mil, trezentos e quinze reais e setenta e dois centavos) 
em dezembro de 2011: 

Remuneração [1] R$ 22.315,72 

Gratificação de Férias [2] 
(remuneração + 1 /3) 

R$ 29.754,29 

Valor do Abono [3] 
(1/3 da Gratificação de Férias) 

R$ 9.918,09 

Valor descontado dos dias de férias não 
usufruídos [4] (1/3 da Gratificação de Férias) 

R$ 7.438,57 

Gratificação de Férias + 
Abono Pecuniário [2] - [4] + [3] 

R$ 32.233,81 
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Nota-se claramente que, utilizando a forma de cálculo descrita no artigo 11, o 

servidor perceberá um acréscimo de 1/3 (um terço) da verba de férias sobre os dias 

que laborar, a título de abono. Entrementes, verificamos por meio da análise das 

folhas de pagamento que além de o cálculo de férias ocorrer de modo equivocado 

(como veremos mais adiante), tal falha culmina no desacerto de cálculo do abono 

pecuniário. 

Demonstramos a seguir o cálculo das férias deste servidor, acrescido do 

respectivo abono, nos moldes realizados por este Tribunal no presente momento: 

• l 

PG. 487 

Remuneração [1] R$ 22.315,72 

Gratificação de Férias [2] 
(remuneração + 100%) 

R$ 22.315,72 

Valor do Abono [3] 
(1/3 da Gratificação de Férias) 

R$7.438,57 

Valor descontado dos dias de férias não 
usufruídos [4] (1/3 da Gratificação de Férias) 

NÃO HÁ DESCONTO 

Demais verbas incidentes [5] 
(Abono de permanência, auxílio alimentação) 

R$ 3.307,89 

Gratificação de Férias + Abono Pecuniário 
[1] + [2] + [3] + [5] 

R$ 55.377,90 

Nota-se pela aferição dos cálculos que este servidor ultrapassou, neste mês, 
o valor de R$ 23.144,09 (vinte e três mil, cento e quarenta e quatro reais e nove 
centavos) a título de remuneração, que corresponde ao suplante aproximado de 
71,80% (setenta e um vírgula oitenta por centol. 
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Observamos que esta forma de implantação do abono se assemelha ao 

acréscimo de uma nova gratificação aos servidores pelo período de férias, já que 

estas são bonificadas com percentagem de 100% (cem por cento), sendo este 

percentual acrescido de 1/3 (um terço) sem que haja qualquer desconto do período 

não gozado. 

TCE/GEPRO 

PG. 488 

Em razão dessa incongruência e visando a redução de despesas na folha de 
pagamento dos servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, o abono 
pecuniário foi suspenso por meio do Decreto Judiciário n°. 152, de 29 de abril de 
2010. Contudo, em 21 de outubro de 2011 com o advento do Decreto Judiciário 658, 
houve a revogação tácita do artigo 2o daquele ato normativo ao estabelecer 
novamente, aos servidores e magistrados do Judiciário baiano, a faculdade de 
conversão de parcela do período de férias em abono. 

Em detrimento desta disposição, os servidores passaram a receber 
novamente o abono pecuniário, sendo este novamente implantado nos moldes já 
utilizados pela Instituição para fins de gratificação deste período de férias, ocasião 
de incidência do aludido abono. 

Em análise às folhas de pagamento dos servidores do Judiciário Baiano, 
verificamos que após suspensão da verba em junho de 2010, os servidores tornam a 
percebê-la no mês de dezembro de 2011, com o advento do Decreto n°. 658, outrora 
mencionado. Neste interregno, apuramos uma única situação de inconformidade, na 
qual o servidor percebe o aludido abono mesmo com a previsão legal impondo sua 
suspensão. 

Relação de servidor em situação de Não Conformidade perante a verba 271: 

ITEM VERBA ; " • MATRÍCULA SITUAÇÃO 

05 VERBA 271 - ABONO PECUNIÁRIO 803147-9 NÃO CONFORME 

Relatório de verificação da incidência da verba 271 
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10.6. ABONO PERMANENTE 

O Abono Permanente é uma verba de caráter puramente indenizatório. Criado 

pela Lei n°. 7.885, de 23 de agosto de 2001, ele foi concedido somente aos 

servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, do Instituto Pedro Ribeiro de 

Administração Judiciária - IPRAJ e dos Juizados Especiais e Juizados da Infância e 

Juventude da Comarca da Capital, de modo que a lei lhe atribuiu a importância 

mensal de R$ 60,00 (sessenta reais). Vejamos: 

Art. 5o - Os servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, do Instituto Pedro 
Ribeiro de Administração Judiciária - IPRAJ e dos Juizados Especiais e 
Juizados da Infância e Juventude da Comarca da Capital perceberão, a título 
de abono permanente, a importância mensal de R$ 60,00 (sessenta reais), 
mantida em relação a estes a vantagem pessoal de R$ 230,00 (duzentos e 
trinta reais), criada pela Lei n°. 7.816, de 04 de junho de 2001. 

Entendemos pelo contexto histórico que tal abono foi criado visando a 
compensação dos demais servidores que não obtiveram acréscimos remuneratórios/ 
reajustes em seus vencimentos nos mesmos moldes obtidos pelos Serventuários. É 
interessante ressaltar que esta categoria de servidores obtinha tratamento 
diferenciado - a título de exemplo, podemos mencionar a Lei n°. 5.517, de 17 de 
novembro de 1989, que dispunha sobre o Plano de Cargos e Vencimentos 
exclusivamente dos Serventuários. 

Em que pese a lei expressamente consignar quais os cargos que deveriam 
receber tal verba, esta foi concedida a vários servidores não incursos no rol previsto 
em lei, o que nos leva a concluir pela discricionariedade em sua concessão. Ainda 
que a lei se refira expressamente aos clientes cujos servidores perceberão tal verba, 
o Tribunal a concedeu para outros clientes não amparados pelo texto legal. 

A título de exemplo, podem ser mencionados alguns dos servidores 
vinculados ao cliente: "EFETIVOS DA LEI 6677/94" - pela simples leitura da norma, 

S2 
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verificamos que os integrantes deste cliente não foram contemplados com a 

benesse; todavia, alguns a percebem. 

Segue abaixo a listagem de servidores não enquadrados no rol previsto em lei 
para a percepção desta verba, culminando em situação de desconformidade: 

Relação de servidores X embasamento de situação de Não conformidade. 

T C E / G E P R O 

PG. 490 
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10.7. ADICIONAL DE FUNÇÃO 

0 Adicional de Função é a vantagem pecuniária criada pela Lei Ordinária n°. 

6.354, de 30 de dezembro de 1991, que estabeleceu as normas gerais para os 

planos de carreira da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e instituiu o 

Plano de Carreira do Servidor Público Civil da Administração Direta, culminando na 

introdução de modificações na legislação de pessoa! e majoração dos vencimentos 

do Estado da Bahia. 

Em seu artigo 2o, esta norma delimita expressamente a conceituação do 

referido adicional, senão vejamos: 

Art. 2o - Para efeito desta Lei, considera-se: 
X - ADICIONAL DE FUNÇÃO - vantagem pecuniária vinculada a 

determinados cargos, empregos ou funções que, para serem bem 

desempenhadas, exigem um regime especial de trabalho, uma particular 

dedicação, ou uma especial habilitação dos titulares; (grifos nossos). 

Este mesmo Plano de Carreiras estabelece, posteriormente, as hipóteses de 
incidência desta vantagem: 

Art. 3 9 - 0 adicional de função poderá ser concedido em percentual incidente 
sobre o vencimento do cargo ocupado ou salário do emprego permanente, 
nas hipóteses e percentuais máximos a seguir estabelecidos: 

1 - realização de atividades que exijam maior assistência do servidor, que há 
de ficar integralmente à disposição da Administração, e somente dela, até o 
limite de 150% (cento e cinqüenta por cento); 

II - realização de serviços que exijam demorados estudos e criteriosos 
trabalhos técnicos que, nem sempre, podem ser feitos nas repartições, 
requerendo ao servidor a preparação ou complementação em locais diversos 
da sede do serviço, até o limite de 100% (cem por cento); 
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III - realização de trabalho profissional para o qual se exige habilitação 

específica, em razão da qual se presume maior perfeição técnica e melhor 

rendimento administrativo, até o limite de 100% (cem por cento), (grifos 

nossos). 

Nestes termos, o regramento deixa clara a incidência do referido adicional 

sobre o vencimento básico ou salário, limitando-o ao máximo de 150% (cento e 

cinqüenta por cento) para as hipóteses acima listadas, sendo que esta vantagem 

passa a integrar a remuneração do servidor quando percebida pelo período de 05 

(cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) intercalados, utilizando como base de cálculo o 

percentual médio auferido, nos termos do artigo 41 da mesma norma. 

O artigo 37 é claro ao prever que esta vantagem é incompatível com 

quaisquer outras, mesmo que pagas com denominações diversas, quando tenham 

por fundamento o mesmo fato gerador. Em complemento, o artigo 42 deste mesmo 

regramento impõe ainda a incompatibilidade da aludida verba com as gratificações 

por condições especiais de trabalho e por regime de tempo integral (referidas nos 

artigos 182 e 183 da Lei Ordinária n° 2.323, de 11 de abril de 1966 - antigo Estatuto 

dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia). 

A Lei Ordinaria n°. 6.355, de 30 de dezembro de 1991, que majora os 

vencimentos dos servidores do Judiciário Baiano, cria o Adicional de Função nas 

mesmas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Estadual, determinando ainda 

as suas respectivas incompatibilidades com as seguintes gratificações (artigo 5o, 

parágrafo único): 

• Gratificação de Incentivo; 

• Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET; 

• Gratificação por Regime Integral - RTI; 

• Vantagens Pessoais recebidas a qualquer título. 
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O Decreto 1.409, de 03 de agosto de 1992, vem regulamentar a concessão 

da vantagem pecuniária de Adicional de Função, estabelecendo critérios 

assemelhados aos estabelecidos pela Lei n°. 6.354, de 30 de dezembro de 1991. 

Todavia, esta LEI, por sua vez, limita a concessão desta vantagem em 100% (cem 

por cento): 

TCE/GEPRO 

PG. 493 

Art. 3o - O adicional referido no artigo anterior poderá ser concedido, 

acumulando-se mais de uma das hipóteses nele contidas quando 

concorrerem as circunstâncias que indica, não podendo, em nenhuma 

hipótese, ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do vencimento ou 

do salário básico do cargo efetivo ou emprego permanente ocupado, (grifos 

nossos). 

Interessante disposição deste Decreto trata do limite de despesas de pessoal 
com pagamento de Adicionais de Função em seu artigo 15 e respectivos parágrafos, 
conferindo ainda à Secretaria de Administração o acompanhamento da evolução da 
despesa com a referida vantagem: 

Posteriormente às normas acima mencionadas e ao atual Estatuto dos 
Servidores Públicos do Estado da Bahia - Lei n°. 6.677, de 26 de setembro de 1994, 
o Decreto n°. 4.227, de 19 de maio de 1995 majorou os percentuais limites para 
concessão desta vantagem e modificou seu quadro de incompatibilidades ao alterar 
o artigo 16 do Decreto n°. 1.409/92. Vejamos: 

Art. 16 - O adicional de função disciplinado neste Decreto não se aplica aos 
servidores militares estaduais, nem aos Grupos Ocupacionais de atividades 

Art. 15 - As despesas com o pagamento do adicional de função ficam 
limitadas a 20% (vinte por cento) da despesa de pessoal efetivamente 
realizada pelo órgão ou entidade, com pagamento de remunerações básicas 
e vantagens não eventuais. (grifos nossos). 
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de Educação, Fisco, Artes e Cultura e ocupantes de cargos em comissão e 

funções de confiança. (gritos nossos). 

Contrariamente à previsão da Resolução n°. 04, de 12 de junho de 1992, que 
altera a Resolução n°. 01, de 01 de fevereiro de 1992, viabilizando a concessão de 
adicional de função com o cargo em comissão, em agosto o Decreto 1.409/92 
expurgou expressamente esta possibilidade do ordenamento. Deste modo, passou-
se a prever que o Adicional de Função previsto na Lei n°. 6.354/91 é inconciliável 
com o Cargo em Comissão e a Função de Confiança. 

Posteriormente a esta ocorrência, a Lei Ordinária n°. 6.932, de 19 de janeiro 
de 1996, além de promover o reajuste de remunerações e pensões dos servidores 
da Administração Pública Estadual, extingue o Adicional de Função instituído pela L. 
6.354/91 (artigo 4o) e restabelece a Gratificação pelo Regime de Tempo Integral e 
Dedicação Exclusiva (artigo 2o), visando bonificar o aumento da produtividade e a 
realização de trabalhos especializados. Esta mesma lei, ao extinguir a referida 
vantagem, previu que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET 
seria concedida em substituição àquela, mantidos os mesmos percentuais, desde 
que mantidos os fundamentos de sua concessão inicial. 

Em 2001, a Lei n°. 7.816, de 04 de junho, ao converter a Gratificação de 
Estímulo à Eficiência em Vantagem Pessoal, previu expressamente sua 
compatibilidade com relação ao adicional de função em seu artigo 2°, parágrafo 
único: 

Artigo 2o. (...) 
Parágrafo único • A vantagem pessoal referida no caput deste artigo não é 
incompatível com a gratificação do adicional de função criada pelo art. 5° , da 
Lei n° 6.355, de 30 de dezembro de 1991. nem com outra vantagem pessoal 
existente, e será reajustada sempre gue o vencimento básico sofrer reajuste, 
na mesma proporção deste, sem prejuízo do disposto no caput do art. 4o , da 
Lei n° 6.955, de 04 de junho de 1996. (gritos nossos). 
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Em agosto deste mesmo exercício, a Lei n°. 7.885 passou a prever a 

possibilidade de incorporação do referido adicional para aqueles serventuários que o 

estivessem percebendo pelo período de 05 (cinco) anos, até o limite de 100% (cem 

por cento), sendo que após a publicação da lei, a incorporação ficaria limitada ao 

máximo de 50% (cinqüenta por cento): 

Art. 3o - Os serventuários da Justiça que na data da publicação desta Lei 
estiverem percebendo a gratificação do adicional de função criada pelo art. 5o, 
da Lei n°. 6.355, de 30 de dezembro de 1991, poderão incorporá-la até o 
limite de 100% (cem por cento), desde que percebida pelo período de 05 
(cinco) anos e seja observado o disposto no parágrafo único do art. 8o desta 
Lei. 
Parágrafo único - A partir da data de publicação desta Lei, fica limitada ao 
máximo de 50% (cinqüenta por cento) a concessão do adicional de função a 
serventuário da Justiça. (grifos nossos). 

Interessante ressaltar que tal disposição previu o direito à incorporação 
somente aos Serventuários de Justiça, não estendendo tal previsão aos demais 
servidores do Judiciário, o que violou a Isonomia, eis que houve a concessão do 
benefício apenas aos ocupantes dos cargos de um único cliente, em detrimento dos 

Em contrapartida, o artigo 8o desta mesma norma estabeleceu a possibilidade 
de os servidores do quadro permanente da Secretaria, dos Juizados (Especiais e da 
Infância e Juventude da comarca da capital) e do Instituto Pedro Ribeiro de 
Administração Judiciária - IPRAJ continuarem percebendo este adicional até 
completarem 05 (cinco) anos de exercício em função cujo desempenho exija maior 
assistência do servidor, que deverá ficar integralmente à disposição do órgão, a 
critério do Presidente do Tribunal. 

Em 2006, a Lei Ordinária n°. 10.400, datada de 23 de outubro, alterou o artigo 
3o da Lei n°. 7885/91, passando prever a possibilidade de incorporação do adicional 
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de função até o limite de 150%, desde que calculado com base no percentual médio 

auferido no respectivo período aquisitivo, incidente sobre o valor percebido pelo 

servidor na data de configuração do direito. Todavia, o parágrafo segundo desta 

norma denomina a incorporação do adicional de função como "vantagem pessoal", 

ao estabelecer que a mesma será majorada no mesmo percentual do cargo de 

provimento permanente. 

ICfc/GtPKU 
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Art. 3o - Os servidores integrantes do quadro permanente do Poder Judiciário 
que na data da publicação desta Lei estiverem percebendo a gratificação do 
adicional de função criada pelo art. 5o, da Lei n° 6.355, de 30 de dezembro de 
1991, poderão incorporá-la até o limite de 150% (cento e cinqüenta por 
cento), desde que percebida pelo período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 
10 (dez) intercalados, calculado com base no percentual médio auferido no 
respectivo período aquisitivo, incidente sobre o valor percebido pelo servidor 
na data de configuração do direito. 
§ 1o - A concessão desta vantagem obedecerá a critérios objetivos fixados por 
Resolução do Tribunal e ficará condicionada à realização de atividades que 
exijam maior assistência do servidor, que há de ficar integralmente à 
disposição da unidade ou órgão, a critério do Presidente do Tribunal. 
§ 2o - A vantagem pessoal de que trata o caput deste artigo, fixada em valor 
nominal, será majorada sempre no mesmo percentual atribuído ao cargo de 
provimento permanente, (grifos nossos). 

Neste sentido, podemos concluir dois apontamentos: 

O adicional de função aqui referido foi expressamente denominado como 
"vantagem pessoal", fixado em valor nominal, o que atesta a sua conversão; 

A parte final do parágrafo segundo deste artigo informa que a referida 
vantagem somente será majorada no mesmo percentual atribuído ao cargo de 
provimento permanente, o que nos leva a concluir que servidores de cargo de 
provimento temporário não poderão perceber esta vantagem pessoal. 
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Em 2008, foi estatuído um novo Plano de Cargos e Salários aos Servidores 

do Judiciário da Bahia, por meio da Lei Ordinária n°. 11.170, de 26 de agosto. Esta 

norma previu, em seu artigo 17, que o adicional de função concedido e ainda não 

incorporado teria sua vigência pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias após o 

encerramento da gestão da Mesa Diretora, podendo ser renovado mediante 

solicitação da chefia imediata do servidor, desde que apresentados os motivos 

ensejadores da permanência desta vantagem atribuída ao servidor. Vejamos: 

Art. 17. (...) 
§ 1o - A revalidação da concessão da Gratificação de Adicional de Função, 
no prazo estabelecido no caput deste artigo, ficará condicionada à 
solicitação da chefia imediata do servidor, mediante exposição de motivos 
que justifique a permanência das condições objetivas que motivaram a 
concessão original da vantagem ou o cometimento de novas condições e, 
ou, atribuições que a justifiquem, (grifos nossos). 

Este mesmo artigo, em seu parágrafo segundo, trata da incompatibilidade do 
adicional de função com o pagamento da gratificação de horas extraordinárias, a 
qualquer título, mesmo que aquela já tenha sido incorporada aos vencimentos do 
servidor: 

Art. 17. (...) 
§ 2o - Fica vedado o deferimento do pagamento de horas extras, a qualquer 
tituio. para servidores gue percebam a Gratificação de Adicional de Função, 
mesmo nas hipóteses em que a referida parcela já tenha sido incorporada ao 
seu vencimento, (grifos nossos). 

Em seqüência, este mesmo artigo abrange a possibilidade de incorporação 
de verba residual de adicional de função em parcela distinta (parágrafo terceiro) e 
contempla, por parte do servidor que venha a exercer um cargo comissionado, a 
opção de percepção das diferenças entre esta verba e aquela ou a gratificação do 
adicional de função incidente sobre o valor do símbolo, o que reafirma a conclusão 
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de incompatibilidade do Adicional de Função com o salário de Cargo em Comissão, 

de modo que ambos não podem ser concedidos em sua integralidade. 

Ocorre que em 2010 o Adicional de Função é definitivamente extinto pela Lei 

n°. 11.919, de 22 de junho, ocasião em que os servidores que percebiam tal verba 

passam a auferir a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho em caráter 

substitutivo (artigo 6o, parágrafo único), desde que mediante solicitação da chefia 

imediata do servidor e exposição de motivos que justifiquem a permanência da 

gratificação e sua respectiva permuta - o que infere uma reprodução do disposto no 

artigo 17, parágrafo primeiro, do Plano de Cargos e Salários de 2008. 

A Lei n°. 11.919/10 prevê ainda a possibilidade de incorporação do adicionai 

de função aos servidores que ainda não a anexaram permanentemente aos seus 

vencimentos, à razão de 20% (vinte por cento) do valor nominal recebido por ano 

trabalhado e gratificado com esta vantagem (artigo 7o), criando assim um novo 

percentual de incidência desta verba para fins de implantação na folha, desde que 

mantidos os direitos decorrentes da norma que instituiu esta Gratificação. 

O parágrafo segundo deste mesmo dispositivo informa que as vantagens 
pessoais fixadas em valor nominal, já incorporadas pelos servidores permanentes 
apenas passam a sofrer reajustes lineares - desta forma, resta alterada a forma de 
majoração do adicional de função incorporado, convertido pelo parágrafo segundo 
do artigo 3o da Lei n°. 7885/91 (alterado pela L. 10.400/06) em vantagem pessoal, 
que anteriormente previa seu reajuste no mesmo percentual do vencimento básico. 

Note-se que esta lei impõe a substituição do Adicional de Função pela 
Gratificação das Condições Especiais de Trabalho - todavia, não há a manutenção 
das mesmas benesses anteriormente concedidas ao servidor. A título de exemplo, 
podemos mencionar a motivação para implantação das mesmas, a forma de 
reajuste e os respectivos percentuais. 
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Como ateste desta última informação, a Lei n°. 12.211, de 20 de abril de 

2011 estabelece um reajuste de 5,91% (cinco vírgula noventa e um por cento) sobre 

o vencimento básico dos cargos de provimento efetivo, atribuindo o mesmo 

percentual a título de majoração das vantagens pessoais incorporadas em valor 

nominal. 

IMPLANTAÇÃO DA VERBA 

Verificamos que esta vantagem pecuniária pressupõe a execução de 
atividades que exigem do servidor um regime diferenciado de trabalho, abrangendo 
particular dedicação e habilitação específica. O Decreto n°. 1.409/1992 é evidente ao 
estabelecer os critérios de implantação desta gratificação, de modo que pela 
conceituação atribuída pela normativa mencionada consegue-se apurar suas 
hipóteses de incidência e respectivas (in) compatibilidades com as demais verbas 
presentes na folha de pagamento dos servidores ativos do Poder Judiciário da 
Bahia. 

A gratificação prevista no artigo 6o do aludido decreto informa a possibilidade 
de inclusão do adicional quando o servidor prestar maior assistência em caráter 
permanente à Administração, restando integralmente à sua disposição. Vejamos: 

Art. 6o - Será concedido o adicional de função por maior assistência e integral 
disposição quando a natureza ou interesse do serviço, devidamente 
comprovado, reclamar, em caráter não eventual, maior assistência do 
servidor, que há de ficar integralmente à disposição da Administração e 
somente dela. 

Parágrafo único - O adicional na modalidade prevista neste artigo implica 
para o servidor em vedação do exercício de outras atividades públicas ou 
particulares, salvo as adiante enumeradas, desde que não prejudiquem o 
exercício regular das atribuições do cargo ou emprego ocupado: 
a) as que, sem caráter de emprego, se destinem à difusão e aplicação de 
idéias e conhecimentos; 
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b) elaboração de pareceres científicos e de respostas a consultas sobre 

assuntos especializados; 

c) assistência e orientação a outros serviços, quando autorizados pelo 

dirigente da repartição a que pertence o servidor; 
d) participação em órgãos de consultoria ou de deliberação coletiva. 

TCE/GEPRO 

PG. 500 

Por sua conceituação, resta claro que esta modalidade de adicional não 

poderá ser compatível com a concessão de horas extras, como já informado pelo 

artigo 17, parágrafo segundo, da Lei n°. 11.170/08, eis que resta impossibilitado o 

controle de horários de um servidor disponível por período integral à Administração, 

ainda que o artigo 7o desta mesma norma preveja a obrigação de prestar 40 

(quarenta) horas semanais de trabalho. 

A possibilidade descrita no artigo 8o do mesmo regramento estipula a 
concessão da vantagem nos casos em que a execução das funções pleitearem, em 
caráter definitivo, a execução de tarefas suplementares de natureza técnica ou 
científica, durante ou após o expediente, envolvendo consultas, pesquisas, 
planejamentos, dentre outras atividades. Igualmente à primeira hipótese, tal 
adicional também se torna incompatível com a concessão de horas extras, eis que o 
dispositivo legal deixa clara a possibilidade de execução de serviços após o 
expediente: 

Art. 8o - Conceder-se-á o adicional de função previsto nesta subseção quando 
o exercício das atividades inerentes ao cargo ou emprego reclamar, em 
caráter não eventual, a execução de tarefas suplementares de natureza 
técnica ou científica, nem sempre cumpridas na repartição, durante ou após o 
expediente, envolvendo estudos, consultas, pesquisas, planejamento, entre 
outras. 

Parágrafo único - O adicional mencionado neste artigo será fixado entre o 
mínimo de 30% e o máximo de 100%, atendidos concomitantemente os 
seguintes fatores: 

a) complexidade das tarefas executadas; 
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b) periodicidade de sua realização; 
c) deslocamentos exigidos do servidor; 
d) responsabilidade ou representação superiores às normalmente inerentes à 

classe; 
e) rendimento administrativo. 

Interessante ressaltar que o artigo 8o deste mesmo dispositivo, em seu 
parágrafo único, ressalta que o referido adicional será concedido desde que 
atendidos os fatores elencados nas alíneas "a" a "e". Ocorre que a alínea "e" informa 
a observância ao quesito "rendimento administrativo", o que nos leva a questionar a 
compatibilidade deste adicional (desde que concedido sob este argumento) com a 
Vantagem Pessoa! de Eficiência prevista pela Lei n°. 7.885/2001, considerando que 
ambos gratificarão a mesma situação do servidor, qual seja, sua produtividade. 

Por fim, o artigo 9o deste mesmo decreto dispõe sobre a possibilidade de sua 
concessão desde que o servidor desempenhe tarefas que exijam habilidades 
específicas alicerçadas em amplos conhecimentos e formação diferenciada do 
executor das funções, atestando-se deste modo a sua capacitação profissional, 
Como quesitos de observância para concessão desta vantagem, são listados: a 
qualidade técnica exigida (a), o rendimento administrativo desejado (b) e grau de 
habilitação (c): 

Art. 9o - O adicional pelo desempenho de tarefa que exija habilidade 
específica será concedido quando, no exercício não eventual das atribuições 
próprias do cargo ou emprego, a atividade a ser executada reclamar do 
servidor, além do grau de escolaridade previsto, habilitação específica 
decorrente de: 

I - disposição legal ou regulamentar que a torne exigível para o desempenho 
das atribuições do cargo ou emprego; 

II - especialização adquirida em programa de capacitação, treinamento ou 
aperfeiçoamento profissional, correlato com a formação básica ou com a 
atividade exercida, segundo critérios a serem definidos; 
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III - reconhecida experiência na respectiva área de conhecimento. 

Parágrafo único - O adicional referido neste artigo será fixado entre o mínimo 

de 20% e o máximo de 70%, atendidos: 

a) a qualidade técnica exigida; 

b) o rendimento administrativo desejado; 

c) o grau de habilitação requerido. 

Com relação á alínea "b", esta novamente delata a gratificação por 
rendimento do servidor, o que novamente nos leva a cogitar a possibilidade de 
tornar essa concessão incompatível com a Gratificação Especial de Eficiência da Lei 
n°. 7.885/2001, por ambas gratificarem a mesma motivação. 

Este mesmo decreto é claro ao repetir a descrição já amparada pela 
Resolução n°. 01/1992, na qual se prevê que o referido adicional somente será 
concedido mediante solicitação do Diretor da unidade administrativa, desde que este 
pleito seja devidamente fundamentado, sendo que o mesmo somente passará a 
perceber a benesse após a publicação do ato concessor no Diário Oficial. Todavia, 
nota-se que a norma em momento algum estabelece critérios para apuração das 
situações acima previstas para que haja a adequada concessão do adicional aos 
servidores (não há nenhum regulamento neste ordenamento jurídico prevendo a 
forma de implementação da vantagem e seus respectivos percentuais). 

O Decreto n°. 1.409/1992 deixa claras duas situações a serem enfatizadas 
para fins de análise das possibilidades de concessão desta vantagem. A primeira se 
encontra descrita no artigo 15 desta norma, onde se lê: 

Art. 15 - As despesas com o pagamento do adicional de função ficam 
limitadas a 20% (vinte por cento) da despesa de pessoal efetivamente 
realizada pelo órgão ou entidade, com pagamento de remunerações básicas 
e vantagens não eventuais, (grifos nossos). 
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Pela simples leitura deste dispositivo pode-se concluir que somente 20% 

(vinte por cento) da verba concedida para despesas com pessoal (abrangidas as 

remunerações básicas e as vantagens não eventuais) poderá ser utilizada para 

pagamento do adicional de função. Ocorre que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000) prevê que somente 6% (seis por 

cento) da verba direcionada aos estados poderá ser utilizada para pagamento de 

pessoal do Poder Judiciário, nos termos do artigo 20, inciso II, alínea "b", observada 

a margem de segurança de 95% (noventa e cinco por cento), estabelecida pelo 

parágrafo único do artigo 22 deste mesmo regramento: 

Art. 22. (...) 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e 
cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 
que houver incorrido no excesso: 
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração 
a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação 
legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da 
Constituição; 

il - criação de cargo, emprego ou função; 
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV • provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a 
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o 
do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes 
orçamentárias. 

Em observância ao ditame acima mencionado, esta Administração editou o 

Decreto Judiciário n°. 152, de 30 de abril de 2010, que suspendeu a contratação de 

horas extras a qualquer título, vedou a conversão de 1/3 (um terço) do período de 

férias em abono pecuniário, suspendeu o pagamento no importe de 20% (vinte por 

cento) do percentual recebido a título de Adicional de Função não incorporado, 
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suspendeu os pagamentos: das vantagens pecuniárias (adicionais e gratificações) 

incidentes sobre a estabilidade econômica, das verbas denominadas "vantagem art. 

263" e "Complemento Salarial IPRAJ" (incluído pelo Decreto 212/2010), da 

Gratificação Especial de Eficiência (artigo 14 da L. 11.170, de 26 de agosto de 

2008). 

TCE/GEPRO 
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Este mesmo decreto passou a proibir a designação de servidor permanente 
de cargo de nível médio para responder por cargo permanente de nível superior, 
determinou a análise dos contratos terceirizados visando expurgar de seus 
respectivos objetos as atribuições próprias dos servidores do Judiciário, considerou 
como indenízáveis os valores a título de pagamento de licenças-prêmio 
reconhecidas e não usufruídas e delimitou a reestruturação de cargos e carreiras, 
atalhando a aposição de cargos, funções e atribuições entre as carreiras nível médio 
e superior. 

A título de exemplo, podemos mencionar a continuidade da verba de horas 
extras nas folhas de determinados servidores. A norma é clara ao determinar a 
suspensão do pagamento desta verba, seja ela representada por parcela fixa ou 
variável, sob quaisquer rubricas. Todavia, por meio do Processo Administrativo 
20.275/2009, foi criado um novo código, denominado "Reposição Art. 39", visando a 
manutenção das horas extras percebidas em data anterior à vigência da Lei n°. 
6.677/94 (Estatuto) na folha de pagamento. Desta forma, mesmo com o advento da 
suspensão determinada pelo Decreto n°. 152, os servidores que percebem esta 

Durante os procedimentos de apurações desta auditoria, solicitamos perante 
a Administração uma normativa que revogasse o disposto neste decreto, o que até o 
momento não foi atendido (salvo com relação ao abono pecuniário, onde verificamos 
a incidência do Decreto Judiciário n°. 658/2011). Deste modo, consideramos que, 
para fins de apuração das evidências verificadas, este decreto continua em vigor até 
o presente momento. E como parte das determinações deste regramento não foi 
observada, foram geradas inconformidades nas folhas de pagamento do pessoal. 

97 
(SI) 30375034 ( www.madriaudltore5.com.br j contato@maddauditores.com.br 

Avenida Bastian. 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C6P; 90130-020 

http://www.madriaudltore5.com.br
mailto:contato@maddauditores.com.br


Grupo 

r MACI6L* 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

TCE/GEPRO 

PG. 505 

verba desde momento anterior ao atual estatuto continuaram a percebê-la a titulo de 

reposição. 

Verificamos que o artigo 3o do Decreto Judiciário n°. 152/2010 foi 
devidamente implantado no que tange à redução da gratificação que hora se trata, 
de modo que esta auditoria verificou o decréscimo de 20% (vinte por cento) da 
vantagem pessoal de Adicional de Função nos contracheques dos servidores no 
mês de junho de 2010, conforme mencionado nesta normativa. Ocorre que neste 
mesmo mês, e em decorrência de determinação do Conselho Nacional de Justiça 
que determina a suspensão do Adicional de Função, em 22 de junho é publicada a 
Lei n°. 11.919, que extingue o referido adicional e cria, em caráter substitutivo, a 
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, o que mantém o adicional 
na folha de pagamento sob nova roupagem. 

Deste modo, aliando o rol de incompatibilidades previstas nas legislações 
esparsas acima amparadas, esta auditoria conclui, de forma liquidante, que o 
adicional de função é incompatível com as seguintes verbas: 

• Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET; 

• Gratificação por Regime Integral - RTl; 

• Vantagens Pessoais recebidas a qualquer título; 

• Cargo em Comissão; 

• Função de Confiança. 

9 8 
(Si) 3037S034 j wyvwjnadetauditores.com.br \ côntatoQmaddauditoresxom.br 

Avenida Bastian. 3S6 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C€P? 90130-030 



J L Grupo 
MACIEL 

Auditoria, Consultoria, Perícia e Assessoria 

10.8. ADICIONAL DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS 

O Adicional de Horas Extraordinárias, também denominado "Horas Extras," é 

a retribuição devida ao servidor que suplanta o período de labor diário estabelecido 

em lei. É importante frisar que o limite de duas horas diárias deve ser respeitado, e 

somente será majorado para atividades que não comportem interrupção. 

Ressalte-se que somente será permitida a realização de serviço 
extraordinário para atendimento a situações excepcionais e temporárias da 
Administração, de modo que não se admite a execução de horas extras rotineiras. 

A hora extra deverá ser remunerada com acréscimo de 50% (cinqüenta por 
cento) em relação à hora normal de trabalho, salvo em situações especiais definidas 
em regulamento, nos termos do artigo 90 da Lei n°. 6.677/1994. 

Como já informado, o Decreto n°. 152, de 29 de abril de 2010, determinou a 
suspensão da contratação das horas extras a qualquer título e sob qualquer rubrica. 
Como até o presente momento este Decreto não foi revogado, expressa ou 
tacitamente, com relação a este critério de apuração, constatamos que mesmo após 
a aludida suspensão, determinados servidores prosseguiram com a percepção desta 
gratificação, motivo pelo qual apuramos, com relação a estes, a situação de não 
conformidade. 

Listamos abaixo a relação de servidores em situação de não conformidade: 
Relatório com a base de dados de incidência das verbas 254 e 282 
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10.9. ADICIONAL NOTURNO 

O Adicional Noturno é a retribuição devida ao servidor que exerce suas 

atividades no período noturno, compreendido neste o trabalho realizado entre as 

22h00min (vinte e duas horas) de um dia às 05h00min (cinco horas) do dia seguinte. 

A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso IX, já definira como direito social a 

remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, motivo pelo qual quaisquer 

trabalhador usufruirá deste adicional (salvo casos expressamente previstos em lei). 

» 
O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia prevê esta 

gratificação em seu artigo 91: 

Art. 91 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte 

e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora 

acrescido de 50% (cinqüenta por cento). 

Parágrafo único - Tratando-se de serviço extraordinário, o acréscimo a que 

se refere este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo anterior. 

A hora normal tem a duração de 60 (sessenta) minutos e a hora noturna, por 
disposição legal, nas atividades urbanas, é computada como sendo de 52 (cinqüenta 
e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. Ou seja, cada hora noturna sofre a redução 
de 7 minutos e 30 segundos ou ainda 12,5% sobre o valor da hora diurna. 

Assim como o Adicional de Horas Extraordinárias, o Adicional Noturno sofrer 
igualmente um acréscimo remuneratório de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor 
da hora normal, observado o disposto no parágrafo anterior. 

Quanto à apuração desta verba, não constatamos situações de não 
conformidade durante as apurações nas folhas de pagamento dos servidores deste 
Tribunal. 
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10.10. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

Art. 84 - O servidor com mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no 
serviço público terá direito por anuênio, contínuo ou não, à percepção de 
adicional calculado à razão de 1 % (um por cento) sobre o valor do vencimento 
básico do cargo de que seja ocupante, 
§ I o - Para efeito do adicional, considera-se de efetivo exercício o tempo de 
serviço prestado, sob qualquer regime de trabalho, na Administração Pública 
direta e indireta da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
§ 2o - Para cálculo do adicional, não serão computadas quaisquer parcelas 
pecuniárias, ainda que incorporadas ao vencimento para outros efeitos legais, 
exceto se já houver outra definição de vencimento prevista em lei. 
§ 3o - O servidor beneficiado pela estabilidade econômica na forma do art. 
92 desta Lei, terá o adicional de tempo de serviço a que faça jus calculado 
sobre o valor do símbolo do cargo em que tenha se estabilizado, quando for 
este superior ao vencimento do cargo permanente que ocupe. (grifos nossos). 

Como acima exposto, considerar-se-á para o cálculo do adicional o tempo de 
serviço prestado sob qualquer regime de trabalho perante a Administração, sendo que 
não serão inclusas quaisquer parcelas pecuniárias para o cômputo, mesmo aquelas já 
incorporadas, salvo disposição legal expressa. 

O Adicional por Tempo de Serviço é a gratificação devida ao servidor que 

possua mais de cinco anos de efetivo exercício no serviço público. Completados 

cinco anos de labor na Administração, o servidor passará a perceber o valor 

referente ao adicional, calculado à razão de 5% (cinco por cento) de seu 

vencimento, acrescido de 1% (um por cento) por anuênio, observado o iimite de 35% 

(trinta e cinco por cento). 

Este adicional possui previsão expressa no artigo 84 da Lei n°. 6.677/1994: 
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Sendo assim: 

Vencimento Básico R$ 3.909,03 

Adicional por Tempo de Serviço (5%) R$ 195,45 

É importante ressaltar que este adicional será majorado igualmente e na 
mesma proporção do vencimento básico, quando este sofrer reajuste. Verificamos 
esta situação no mês de junho/2013, ocasião em que este servidor teve o seu 
vencimento básico majorado em 2% (dois por cento): 

Vencimento Básico 
[1] 

RS 3.909,03 

Reajuste (2%) 
[2] 

R$ 78,18 

Vencimento Básico Reajustado 

[1] + P] 
R$ 3.987,21 

Adicional por Tempo de Serviço (5%) 
[3] 

R$ 195,45 

Reajuste do ATS (2%) 
[4] R$ 3,91 

Adicional Reajustado 
[3] + [4] R$ 199,36 

Verificamos por meio da análise e implantação do adicional por tempo de 
serviço está sendo inserido de forma correta, em total conformidade com a 
legislação aplicável, observando-se os percentuais descritos na Norma Maior. 
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10.11. AJUDA DE CUSTO 

A Ajuda de Custo é definida pelo Estatuto como verba indenizatória e possui 

por fito a compensação das despesas de instalação do servidor em nova sede, 

desde que haja mudança de seu domicílio, esta verba também será concedida para 

fins de deslocamento a serviço ou por motivo de estudo, no país ou exterior. 

Esta ajuda possui fundamentação legal prevista nos artigos 64 e seguintes da 

Lei n°. 6.677/1994, sendo que seu valor e as condições para sua concessão serão 

estabelecidas em regulamento. 

O Estatuto institui, em seu artigo 65, uma limitação ao montante indenizatório 

de Ajuda de Custo, estabelecendo ainda uma exceção. Vejamos: 

Art. 65 - A ajuda de custo não poderá exceder a importância correspondente 
a 15 (quinze) vezes o valor do menor vencimento pago pela Administração 
Pública do Estado. 

Parágrafo único - Excetuam-se da regra do caput deste artigo a hipótese de 
missão ou estudo no exterior, competindo a sua fixação ao Chefe do 
respectivo Poder. 

O servidor deverá restituir esta verba indenizatória caso não se apresente na 
nova sede no prazo previsto para tal, e não apresente qualquer justificativa. Todavia, 
a obrigação quanto à restituição não se dará nos casos de exoneração ou de 
retorno por motivo de enfermidade, desde que devidamente comprovada. 

Verificamos por meio da análise das folhas de pagamento que a ajuda de 
custo vem sendo implantada da forma correta, não havendo maiores apurações a se 
auferir. 

TCE/GEPRO 
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10.12. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

O Auxílio Alimentação é a verba cuja natureza jurídica se caracteriza pelo fato 

de se tratar de subsídio em caráter pecuniário. O Estatuto dos Servidores Públicos 

se limitou á impor a sua concessão, informando que seu modo de implantação será 

estabelecido em regulamento. 

Em busca à base de dados desta Administração, não constatamos a 
existência de quaisquer regulamentos que fundamentassem os valores encontrados 
nas folhas de pagamento dos servidores. Todavia, nota-se uma constante nos 
quantum apurados, fundamentados em um acordo estatuído entre o Instituto Pedro 
Ribeiro de Administração Judiciária - IPRAJ e os sindicatos dos servidores 
integrantes do Poder Judiciário (SINPOJUD e SINTAJ). 

Neste acordo, foram estabelecidos critérios de majoração, visando a paridade 
entre os servidores que, dentro da mesma classe, percebiam verbas a título de 
auxílio alimentação em valores diferenciados. Neste mesmo ínterim houve a 
unificação dos auxílios alimentação e refeição. 

Nestes moldes, foram traçados os critérios de unificação desta verba 
indenizatória: 

Novembro de 2008 

• Acréscimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais) aos servidores que recebiam o 
benefício na monta de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), 
perfazendo R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais); 

• Acréscimo de R$ 10,00 (dez reais) aos servidores que recebiam o benefício no 
valor de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais), perfazendo a quantia 
de R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais). 
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Janeiro de 2009 

• Acréscimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais) os servidores que passaram a receber 
o benefício de R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais), perfazendo R$ 364,00 
(trezentos e sessenta e quatro reais); 

• Acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais) para os servidores que passaram a receber 
o benefício de R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais), perfazendo R$ 
394,00 (trezentos e noventa e quatro reais). 

Março de 2009 

• Acréscimo de R$ 10,00 (dez reais) para os servidores que passaram a receber o 
benefício de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais), perfazendo o total 
de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais); 

• Acréscimo de R$ 40,00 (quarenta reais) para os servidores que passaram a 
receber o benefício de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais, 
perfazendo o total de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais). 

Apuramos, após a unificação do auxílio alimentação, a incidência dos 

seguintes valores como constantes: 

• Março/2009 - R$ 404,00; 

• Setembro/2009 - R$ 428,00; 

• 0utubro/2009 - R$ 435,00; 

• Novembro/2009 - R$ 450,00; 

• Novembro /2010 - R$ 500,00; 

• Novembro /2011 - R$ 610,00; 

• Novembro/2012-R$710,00. 

Apesar da não apuração quanto às normativas que determinaram as 
majorações acima listadas, verificamos por meio da análise das folhas de 
pagamento que o auxílio alimentação vem sendo implantado da forma isonômica 
aos servidores. 
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10.13. AUXILIO FUNERAL 

Auxílio Funeral é o benefício assistencial que consiste no ressarcimento das 
despesas, devidamente comprovadas, realizadas pelo dependente ou por terceiro, 
que tenha custeado o funeral do servidor ativo ou inativo. O limite máximo do 
benefício corresponde a três vezes o menor vencimento pago pelo Estado. 

Esse auxílio encontra previsão expressa no artigo 16 da Lei n° 11.471/09: 

Art. 1 6 - 0 benefício do auxílio-funeraí, de caráter assistencial, consiste no 
ressarcimento das despesas devidamente comprovadas, realizadas pelo 
dependente ou por terceiro que tenha custeado o funeral de servidor público 
ativo, civil ou militar, bem como daqueles descritos no inciso III do artigo 10 
da Lei n°. 11.357, de 06 de janeiro de 2009, até o limite correspondente a 3 
(três) vezes o menor vencimento do Estado. 
Parágrafo Único - Esta despesa será custeada, exclusivamente, com 
recursos do Tesouro Estadual. 

O auxílio funeral foi devidamente regulamentado pelo Decreto n° 10.970/08. 

^ De acordo com as apurações desta auditoria, não há inconsistências quanto 
à implantação desta verba na folha de pagamento dos servidores deste Tribunal. 

106 
(SI) 30375034 j wsvw.maddauditores.com.br | cofrtato@maddauditores.com.br 

Avenida Bastian, 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C6P: 90130-020 

mailto:cofrtato@maddauditores.com.br


xL Grupo 

t MACIGL" 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

10.14. AUXILIO MORADIA 

Auxílio moradia é a indenização devida ao servidor, quando deslocado por 

determinação da administração, em caráter temporário, no interesse do serviço 

público. 

O auxílio-moradia passa a ser devido ao servidor a partir da data de início de 
seu exercício na nova sede, em valor nunca inferior a 20% (vinte por cento) da 
remuneração do cargo permanente, podendo ser concedida pelo prazo máximo de 2 
(dois) anos, nos termos do artigo 74 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 
Estado da Bahia - Lei n°. 6.677/94. 

De acordo com as apurações desta auditoria, não há inconsistências quanto 
à implantação desta verba na folha de pagamento dos servidores deste Tribunal. 
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10.15. AUXÍLIO NATALIDADE 

O auxílio natalidade é devido ao servidor por motivo de nascimento de filho, 

inclusive no caso de natimorto, no valor equivalente ao do menor nível da escala de 

vencimentos do servidor público estadual. Tal disposição se encontra 

expressamente prevista no artigo 136 da Lei n°. 6.677/94. 

l U t / U t K K U 

PG. 515 

Para procedimentos de auditoria da verba Auxílio Natalidade, executou-se o 
procedimento de verificação na incidência da verba com os registros da pasta do 
servidor, através das consultas ao sistema AURIGA. 

De acordo com as apurações desta auditoria, não há inconsistências quanto 

à implantação desta verba na folha de pagamento dos servidores deste Tribunal. 
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10.16. AUXILIO TRANSPORTE 

Consiste em indenização parcial das despesas realizadas pelo servidor 

público civil ativo, com condução, nos seus deslocamentos da residência para o 

trabalho e vice-versa, mediante utilização do sistema de transporte coletivo de 

passageiros, urbano ou intermunicipal, operado em linhas regulares e com tarifas 

fixadas pela autoridade ou órgão oficial competente, excluídos os serviços seletivos 

e os especiais, nos termos do artigo 72 da Lei n°. 6677/94, regulamentado pelo 

Decreto n° 6.192/97. 

O auxílio-transporte consiste em valor em espécie destinado a ressarcir o 
servidor da despesa que efetuar com transporte, no que exceder de 6% (seis por 
cento) do vencimento básico. O servidor não fará jus ao auxílio-transporte quando, 
por qualquer motivo, inclusive férias e licenças, se afastar do exercício. 

O Decreto supramencionado informa que para a devida concessão desta 
verba, os beneficiários são obrigados a prestar informações à Administração e 
promover a atualização cadastral de seus dados pessoais referentes a endereço 
residencial e aos deslocamentos efetuados diariamente para fins de apuração do 
quantum remuneratório que lhe será devido. 

Verificamos por meio das apurações do procedimento de auditoria que este 
Tribunal disponibiliza um formulário modelo para solicitação do benefício, onde o 
servidor informa seu endereço residencial e as rotas percorridas até o local de 
trabalho. 

Em meio à análise das folhas de pagamento, observamos que o auxilio 
transporte é concedido sob a rubrica "estimativa com transporte", enquanto o seu 
desconto em folha é apurado por meio da rubrica "desconto transporte". 

No que tange aos valores descontados, verificamos que estes são inferiores 
ao percentual máximo previsto em lei, no quantum de 6% (seis por cento). A título de 
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exemplo, um servidor de matrícula aleatória recebeu em novembro de 2013 o valor 

de R$235,20 (duzentos e trinta e cinco reais) a título de estimativa com transporte e 

teve descontado o valor de R$139,95 (cento e trinta e nove reais e noventa e cinco 

centavos). Levando em conta a licitude do desconto de até 6% (seis por cento) 

sobre o vencimento básico, esse servidor com vencimento na monta de R$3.332,06 

(três mil, trezentos e trinta e dois reais e seis centavos) poderia sofrer um desconto 

de transporte até a monta de R$199,92 (cento e noventa e nove reais e noventa e 

dois centavos). 

De posse dessas informações, e considerando que a lei prevê o desconto de 
até 6% (seis por cento) do vencimento básico a este título, conclui-se que o auxílio 
transporte vem sendo descontado correta, porém em valor inferior ao máximo 
previsto em lei e em inobservância a critérios de padronização, pois a cada servidor 
aplica-se um percentual diferenciado. Não há falha neste processamento; todavia, o 
desconto em valor inferior ao máximo previsto impede que a Administração perceba 
uma quantia superior àquela, o que acarreta maior ônus à folha de pagamento do 
Tribunal; ainda, a falta de padronização quanto ao desconto desta verba culmina na 
impossibilidade de conferência de seus respectivos valores. 

Como a legislação determina o valor máximo e este é respeitado, não há 
ocorrências de não conformidade para a verba AUXÍLIO TRANSPORTE. 
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10.17. COMPLEMENTAR NÃO TRIBUTADA: 

A Complementar não Tributada ampara uma rubrica da qual não há 

fundamentação legal - esta equipe de auditoria possui por conhecimento único que 

esta se trata de verba de natureza indenizatória. 

Pela análise dos contracheques, nota-se que a referida parcela é utilizada 

como uma denominação neutra, o que permite que qualquer verba de caráter 

indenizatório do qual não haja tributação poderá ser inserido nesta rubrica. 

A título de exemplo, podemos mencionar a verba paga aos servidores 
proveniente do erro de conversão da remuneração de Cruzeiro Real para Unidade 
Real de Valor URV, cujas diferenças foram ressarcidas aos servidores com o título 
desta rubrica. 

Disso conclui-se que essa verba é utilizada para diversos tipos de pagamento 
ao servidor quando se tratar de parcela indenizatória e sobre esta não incidir 
tributação. 

E por amparar somente verbas de natureza indenizatória, os valores das 
respectivas parcelas devem ser considerados de modo individualizado, utilizando-se 
de critérios meramente subjetivos. Neste sentido, e em análise às folhas de 
pagamento dos Magistrados desta Casa, não há situações a tratar acerca desta 
verba de gênero puramente indenizatório. 
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10.18. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET; 

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET foi criada para o 

âmbito do Poder Judiciário baiano em 2010, com o advento da Lei n°. 11.919. Esta 

norma é clara ao determinar que esta modalidade de gratificação, além de 

contemplar as hipóteses de incidência previstas lei, visa a substituição do Adicional 

de Função, extinto por este mesmo normativo. 

0 artigo 1o da aludida norma trata de suas hipóteses de incidência: 

"Art. 1, § 1o - A gratificação de que trata este artigo será concedida até o 
limite máximo de 125% (cento e vinte e cinco por cento), incidente sobre o 
vencimento básico ou sobre o valor que a este título for percebido pelo 
servidor, com vistas a: 

1 - compensar a extensão não eventual da jornada de trabalho; ou 
II - remunerar o exercício de atribuições que exijam habilitação específica e 
de atividades desempenhados pelo servidor, quando no exercício de cargo 
de direção, chefia ou assessoramento." 

Pela simples leitura das normas acima transcritas conclui-se que o servidor 
terá direito a esta gratificação caso se enquadre em qualquer das situações 
previstas em lei. 

Antes de adentramos especificamente sobre o fato gerador da CET faz-se 
necessária uma digressão histórica sobre a referida vantagem. 

Como já aduzido, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET 
foi criada em caráter substitutivo ao Adicional de Função, extinto pela mesma lei de 
criação daquela, após deliberação expressa do Conselho Nacional de Justiça 
determinando a suspensão do seu pagamento. 
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A Lei n°, 11.919/2010, ao criar esta vantagem, determina suas hipóteses de 

incidência com relação à forma de implantação substitutiva do Adicional de Função 

nos seguintes termos: 

• Servidores que incorporaram o Adicional de Função continuaram 

a recebê-lo sob nova nomenclatura; 

• Servidores que não haviam preenchido os requisitos para 

incorporação do Adicional de Função passaram a receber a gratificação por 

CET. 

Em resumo, o Adicional de Função acabou de direito, mas não de fato, pois a 
CET preenche as lacunas que o Adicional de Função permitia ao tempo de sua 
vigência, cuja incorporação não foi efetuada. 

Diferente do que ocorre na prática, a lei que instituiu a CET traz critérios 
objetivos para a sua concessão, ou melhor, hipóteses específicas que podem 
gerar o seu recebimento. 

Apenas a título exemplificativo, um servidor aleatório havia incorporado duas 
modalidades de Adicional de Função (Vantagem Pessoal AFI e Vantagem Pessoal 
AFI Símbolo) que somadas, culminavam na quantia de R$ 4.145,11 (quatro mil, 
cento e quarenta e cinco reais e onze centavos) em junho de 2010. Em setembro 
deste mesmo exercício financeiro, após a permuta dos aludidos adicionais pela CET, 
este mesmo servidor passa a perceber, sem que haja qualquer alteração funcional, 
a quantia de R$5.952,25 (cinco mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e vinte e 
cinco centavos), ou seja, superior aos adicionais anteriormente recebidos. 

I 
i 

| Logo, nota-se facilmente que os critérios delimitados pela legislação para a 
í concessão desta vantagem, apesar de objetivos, não estabelecem requisitos para 

sua concessão, o que torna reincidente a problemática exposta acerca da 
implantação do Adicional de Função, agregada ao aumento remuneratório. 
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Diante dos números verificados nas análises dos contracheques, apurou-se 

que esta verba foi utilizada com o fito de acréscimo remuneratório, o que se 

contradiz ao intuito de desoneração da folha de pagamento, pois os servidores que 

já recebiam o referido adicional continuaram a receber, os que não recebiam o 

adicional passaram a receber CET e, aqueles que recebiam o adicional em valor 

inferior ao da gratificação de CET passaram a optar por percebê-la. 

T c ^ p r 0 

Não se pode olvidar que a lei expressamente delimita as situações em que o 
servidor pode receber a CET - trata-se de fator que deve ser apurado para autorizar 
a sua concessão. Todavia, mediante a análise das folhas de pagamento notamos 
que a verba é indiscriminadamente concedida, de modo que esta equipe de auditoria 
restou novamente impossibilitada da aferição quanto ao vínculo da concessão da 
benesse às suas hipóteses legais de cabimento. Em contrapartida, é interessante 
reafirmar que a lei descreve um rol taxativo de hipóteses de incidência da CET. 

Superada a questão anterior, passemos à análise da sua forma de cálculo. 

De acordo com a lei 11.919/10 a gratificação de CET será concedida até o 
limite máximo de 125% (cento e vinte e cinco por cento), incidente sobre o 
vencimento básico ou sobre o valor que a este título for percebido pelo 
servidor, visando a compensação da extensão não eventual da jornada de trabalho 
(o que a torna incompatível com o Adicional de Horas Extraordinárias), a 
remuneração do exercício de atribuições que exijam habilitação específica e as 
atividades desempenhadas pelo servidor quando no exercício de cargo de direção, 
chefia ou assessoramento (o que torna esta verba incompatível com o cargo em 
comissão e a função de confiança). 

Para os ocupantes de cargo ou função comissionada, a Gratificação por 
Condições Especiais de Trabalho será concedida nos seguintes percentuais: 

125% (cento e vinte e cinco por cento), para os ocupantes dos símbolos TJFC1 e 
TJFC2; 
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• 100% (cem por cento), para os ocupantes dos símbolos TJFC3 e TJFC4; 

• 75% (setenta e cinco por cento), para os ocupantes dos símbolos TJFC5 e 

TJFC6. 

E aos ocupantes de cargo efetivo nos seguintes percentuais: 

• 100% (cem por cento), para os ocupantes da carreira de Analista Judiciário; 

• 75% (setenta e cinco por cento), para os ocupantes da carreira de Técnico 

Judiciário. 

Concluindo, para os servidores do quadro efetivo que não possuam cargo 

comissionado ou função de confiança aplicar-se-ão os percentuais de 100% 

(analista) e 75% (técnico) sobre o vencimento básico. Já para os servidores do 

quadro efetivo que ocupem cargo ou função comissionada e aos servidores que 

exerçam somente cargos de provimento temporários aplicar-se-ão as alíquotas de 

125%, 100% e 75% sobre o símbolo. 

A título de exemplo, um servidor aleatório percebe, no mês de novembro de 

2010, o valor de R$ 2.709,61 como vencimento básico, acrescido da monta de R$ 

2.052,19 a título de cargo em comissão. Por se tratar de servidor do quadro efetivo, 

o cálculo da CET far-se-á sobre a totalidade da gratificação básica do servidor. 

Sendo assim: 

Vencimento básico [1] R$ 2.709,61 
Cargo em Comissão [2] R$2.052,19 
TOTAL [1] + [2] R$4.761,80 
CET (125% X TOTAL) R$ 5.952,25 

Desta forma, como este servidor percebe as verbas [1] e [2] a título de 

vencimento básico, o cômputo da CET é feito sobre o somatório das duas verbas. 
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Não se pode desconhecer a análise referente à natureza da vantagem aqui 

discutida. Percebe-se que algumas verbas foram criadas sem um propósito ou 

fundamentação legal específica, com a simples finalidade de acarretar um acréscimo 

remuneratório aos servidores. Desta forma, nota-se neste ordenamento jurídico a 

criação de verbas e a posterior incorporação das mesmas, para posteriormente se 

gratificar o mesmo fato gerador por meio da criação de outra vantagem ou adicional. 

Quanto à verba CET, a própria lei prevê as hipóteses legais de cabimento. 
Todavia, por serem deveras abrangentes, vários servidores adquirem o direito a 
percebê-ía, o que torna sua motivação individualmente não identificável, o que 
concede à gratificação uma roupagem de acréscimo remuneratório. 

Ademais, tratando-se das hipóteses de incidência desta verba, verificamos 
que a mesma gratifica outras situações descritas em lei, tais como as peculiaridades 
inerentes aos cargos em comissão e as funções de confiança - o dispositivo é 
evidente ao informar que o servidor será gratificado pelo exercício de funções de 
direção, chefia ou assessoramento. Ocorre que no dispositivo subsequente a própria 
lei trata das hipóteses e dos percentuais em que esta verba será concedida aos 
titulares de cargos de provimento permanente, o que entendemos como total 
incongruência legislativa. 

Os servidores que exercem cargo em comissão ou função de confiança são 
devidamente retribuídos pelo exercício de suas atribuições por meio das verbas 
"CARGO EM COMISSÃO" e "FUNÇÃO GRATIFICADA", respectivamente, ou seja, o 
valor pago visa remunerar o exercício destas atribuições prestadas, inerentes às 
funções de direção, chefia ou assessoramento. 

Contudo, verificamos por meio das apurações desta auditoria, que há vários 
servidores titulares de cargos em comissão que percebem CET que, nesse caso, 
não serve à remuneração das horas extraordinárias, pois a retribuição do cargo em 
comissão também tem esse objetivo. Logo, o objetivo para o pagamento da CET aos 
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que percebem retribuição pecuniária pelo exercício de cargo em comissão ou função 

de confiança resta funesto. 

A única hipótese para pagamento simultâneo das verbas é o caso do servidor 

de cargo permanente que exerça cargo em comissão e demonstre habilitação 

específica para outras funções que não aquelas inerentes e já remuneradas pelo 

cargo em comissão. Qualquer entendimento oposto culmina na remuneração do 

servidor por duas vezes (cargo em comissão + CET) pela execução das mesmas 

Assim sendo, aos servidores ocupantes de cargos permanentes que exercem 
função comissionada ou cargo em comissão deve haver uma apuração aprofundada 
e melhor fundamentada acerca da possibilidade de concessão, para que se previna 
a concessão de verbas incompatíveis. 

Isso já é observado quando se trata do recebimento de gratificação de função, 
nesse caso a CET não pode ser recebida acumuladamente com a gratificação. 

Por fim, verificamos ainda que esta gratificação possui variações de rubrica 
em folha: CET, CET (L) e CET1, sendo elas inerentes à forma de implantação da 
verba. Todavia, não há uma designação específica que possibilite o cálculo desta 
gratificação - não há qualquer diferenciação em razão da nomenclatura, nem qualquer 
informativo que identifique essa diferença. 

Em análise às folhas de pagamento dos servidores do Tribunal, e de posse 
das informações acerca da incompatibilidade da CET com as verbas de cargo em 
comissão, função comissionada e horas extras, procedemos à verificação das 
situações de conformidade. 

Em um primeiro momento, verificamos que não há servidores que percebam 
função gratificada cumulada à verba CET sob quaisquer rubricas, o que atesta sua 
incompatibilidade com esta modalidade de gratificação. 
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Em seguida, passamos à análise dos servidores que percebam a Gratificação 

de Horas Extraordinárias cumuladas à CET, ocasião em que não percebemos, 

igualmente, quaisquer situações de inconformidades. 

Em último momento, passamos à análise dos servidores que percebem a 

CET cumulada ao cargo comissionado. Verificamos várias situações de 

incompatibilidade quanto a este critério de análise, motivo pelo qual descrevemos 

abaixo as matrículas que se encontram em situação de não conformidade: 
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10.19. DEVOLUÇÃO NÃO TRIBUTADA: 

Trata-se de verba apurada nos contracheques dos Juizes, cliente [M] 
Magistrados, especificamente nos meses de junho e julho de 2011, no valor de R$ 
563,07 (quinhentos e sessenta e três reais e sete centavos). 

Devido ao total desconhecimento da natureza desta verba, esta equipe de 
auditoria restou impossibilitada de realizar quaisquer aferições quanto ao seu 
amparo jurídico e ao cômputo do valor lançado em folha de modo isonômico a todos 
os Juizes. 
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10.20. ESTABILIDADE ECONOMICA 

É a retribuição pecuniária devida ao servidor estável que tiver exercido, por 10 

(dez) anos, contínuos ou não, cargos em comissão e funções de confiança, 

consistente no direito de continuar a perceber uma verba, no caso de exoneração ou 

dispensa, como vantagem pessoal. Essa verba está disciplinada no art. 39 da 

Constituição Estadual e no art. 92 da Lei 6677/94. 

Questão que merece destaque refere-se à forma de cálculo da vantagem 

pessoal estabelecida nos referidos artigos. Isso porque a Constituição Estadual 

dispõe que o valor da estabilidade é "o valor do vencimento correspondente ao 

cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de dois anos contínuos". 

Em outro sentido o Estatuto do Servidor em seu art. 92 estabelece que o valor 

é "equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do símbolo correspondente ao cargo 

de maior hierarquia que tenha exercido por mais de 2 (dois) anos ou a diferença 

entre o valor deste e o vencimento do cargo de provimento permanente 

Por meio de amostragem, dentre os ativos que percebem esta vantagem, 

verificamos que um servidor aleatório X recebeu, em fevereiro/2009, a título de 

estabilidade o valor de R$ 874,84 que eqüivale a 30% do símbolo (R$ 2.916,16), o 

que atesta a incidência do disposto no Estatuto do Servidor. 

Já o servidor Y, também apurado aleatoriamente do quadro de ativos que 

percebem a gratificação, recebeu, em março/2010 - data que adquiriu estabilidade, 

o valor de R$ 1.656,70 que eqüivale ao valor recebido a título de cargo em 

comissão, o que atesta a incidência da previsão expressa da Constituição Estadual. 

Dos exemplos acima, nota-se que existem duas normas para regulamentara 

mesma matéria, sendo que ambas trazem disciplinas diversas para o mesmo fato 

gerador. 
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Esse tipo de situação gera incertezas quanto ao valor da verba recebida, eis 

que os cálculos de ateste se alicerçam nas possibilidades de incidência da verba 

que se encontram expressamente previstas em lei, e as apurações são feitas por 

meio de tentativas. 

O sistema normativo, principalmente no que tange a remuneração, deve ser o 

mais claro e objetivo possível, devendo as formas de cálculo ter uma aplicação 

simplificada para que os servidores consigam apurar com facilidade as quantias 

percebidas e descontadas em folha, o que garante maior transparência. 

Por meio dos procedimentos de auditoria das folhas de pagamento deste 
Judiciário, antes de procedermos à aferição dos valores concedidos a título de 
estabilidade econômica, apuramos a observância legal dos critérios de concessão dos 
servidores que a percebem. Neste ínterim, notamos que há servidores que percebem 
a verba referente a estabilidade econômica de forma indevida, em discrepância aos 
quesitos previstos em lei, considerando o prazo previsto para obtenção ao direito a 
esta vantagem e ao símbolo no qual se garantiu esta estabilidade. 

Por esta razão, listamos a relação de servidores em não conformidade com a 
verba de Estabilidade Econômica: 

Relatório de Servidores com Estabilidade Econômica 
Relatório de Servidores com Estabilidade Econômica - Analisado 

TCE/GEPRO 

PG.575 
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- íî -AEEISIEKIE DE E: I-JTCE Í 1 / Í Í / Í 4 J 54 i 

CCC-LIGÍCÍC- - CHE7E SA XSSESSCT.Ii T-jFC; 2 5 / 0 5 / 5 8 ÍZ3 
'iciJi:- - CHLTÍ SEÇÃO • m . M .i f 3 C - / C S / Í 4 lilf 

- •ziirt SEÇJÍE TJ:<Í1 íin-j/Sí 
Totíl. 4 Í 4 7 
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Grupo 

"MACIEL 
Auditoria. Consultoria. Perícia e Assessoria 

r v < o 

PG. ^ 

T.H. Hítricol* 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

Servidores con estabilidade econômica 

Função 
llílísA 'CtSi' ETASCIiCC LIBirj-.TO TE >" 
1ÍHÍ2.Z 3S7»!I% SÃESLC SI*5 TSJ.Kt«3£ CMSI-jSCOÍ- - ©FTCIÍw PE CASIJ-1TE 

Áí-iiauCOC' - ÃSSIi TEUTE :€ ÍÍ3I1I 

^iurscci": - a3;ESSCÍÍ DI v"VtI 

X 

Tjrci 
urcí 
T.JJCJ 
TJrcj-

tt&Zk vOKíGLS CCESE70 JOCS* A* 3 irOüCjí- - ASSISTENTE 3E CSSIIE TJfC4 
Í.-522RC5C{Í: ~ XSSSÍ-KÍMÍ 'TJJC: 
Aví-irOOCív - ASJISTO-I DE íftBIK TJrC4 
K-rj-zzzii- - ^smm. rsisísM 

TSUI ÍKi.Ii. C-?.Tr5 .&S?I&7S£IE SI 'CISEIS 
swirsarM' -"í^cííTEíítí • rsrcí 

Í:F:SZ :•£ rtrisi ISCFILT? S ys. t . z n z - if7n~£ ™ -ÍAEIE 
A.-1 : n o c ; - kízisTnziB 3E I jr-< 

Jí- - AÍÍIÍÍCF. T:F.:: 

iKiTmii^ acerjGOES- VILEIA DE GĴIKIXC 
AIÍIÍTZLITJ DE. ÍBRÍ-ERÍJÜ 

Sã. CAEIlíETS 
M31TÜOC03 - TSSISIZHTÍ: 3£ íflEIK TJFC4 
a-̂ sriocsrE- - .̂-r-̂ SO?. us: RETOAS: T~CI 

crciLü ci.vj-.Lc.yr:: ÍS^ - CCJÍC;* IS:C?. 
iiijiüsccv - ASiiFso;. ..-VI: 

7JTC-3 
IJICÍ 

Total: 
v5/C'5/?t 30/1 5/í'S- i7? 
31/10/êS SÍIS 

visa 
C-3/SG/IÍ Oi/Cf,-14 IC-31 

Total: Í357 
IZ/10,-Í3 
li/Cl lí/iS/C-é = * 

13€ 
JOÍÍ 

Total: 3íf7 
soei 

Total: 
ZlflZfZl 
:u K íi? 
H/Ci/?? •:-?.« nvii 

Total: 7475 
l i í 

Cí/iVSí Í---1 
M/üirK lt=5 
I3/CC/M 0Í-1Í/Í& £85 

Total: j-SÍO 
ii/ii/Oí 

iC/05/ll Si/OS/13 7<S 
Total: Í071 

ií/IÍJSÍ 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA E 

Servidores con establlidflde economias 

TCE/GEARQ 

T.H. Mítiicul. Hm Função Sicbolo Inicio Pia Dias 
4 "Z!}fC9f8 CiUTOvCSí* - <::-ÍEFE [E ôiçto .15>02/5í ia.•:<<,':->:• 

CrXFE BE ítÇÃi TJ:'il 15/04/-f 5 Of/ií/íí iiO 
CHErZ Cl £EÇiD ÍJFG1 C-7/&?/ ?>í< OE/-::./r: C-cí 

-
CCOPXSiXJOÍ :•£ SSil: TJTCi 13 /er .-12 cçyiS/14 

iota. 
7Í3 

5370 
4 TJT C í 

AVÍMM-C-::- - .y ÍIÍTUTTE ítTXR.' TJTC; 
Total: 

1133 
K57 

4 - ETCIETIFCIO AMARRO : TJTC; ÍZ/OL/Bi 3C-/L.S/J4 1730 
•:;::: - =£C;XR;j.:C ri I:OH:Í, 7J7CJ 

Total: Í12? 
i IAIAÍJ LVI i ^iXiiíj. í.yrrc- : ; SC4ÍTC«::C& -5cB-i?íríTEKI£ uZ t. 17: d 12/liíSI 

"MÍZÍ:::: - CEÍI M "f.v::o ZZ7Z4 ii/íl/Sl tizi-Z' 

X 
Total: 4357 

X SCSIA. Ü2IÇAIÍ 0&J2ÍS! 4 - it/10/íl I 1?7S X -ISIIC?. DX: ; - 17/C3/Í7 33 í 
iiííiSK TÉCíiico IK; - es/c-í/íí 115 
>C214T3CS-it - CSEFE .DE. SEÇÀO TJTCI I3IS 
Cv̂ -àvCO* - (74 

. KSSZÍKfc--.SE.HEÍSMÍÍÍ 0Í7ÍC/-ÍÍ 
SCSSJá-X&.a; - TJTC2 wm-tm 

Total: 
-S95-

4 A?.IEVAÎ5 TZlYll^ KíiiTO ACÍÍÍSC-Í. RIĈTFJL - 1Í/63/Í7 C3,; 03/35 £17 
AÍTE5 ÍOf: TJCECi í 2/ C i;' -3Í 1374 
ASSEÍ5CÍ1 ~JZ COíaiJM ICTC3 tzrjim 

iúl:TüO«{- - ÃSFE£SOK DE CÔ .llIC. TJTC: lí/C-4 /lv 31 
•:•: r̂oâCi-: - r.-rc; Sí/i-ífl.̂  
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i Grupo 

T MACIGL 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO.ESTADO DA 8AHIA 

T.K. Katfirmla 
<i 
1 

Servidores core estabilidade econômica 
Função Sinü 

1C-Í-Í57 rztKziíi. DCÍÍAIC 
ALJÚ,TOB 50KE? EA SLIVA 

alíAIÀ: 

AF3ÍAI2C CAIAÍI-ILL! FCSI-E 

í£iJI;I KAIIS7S. j&CZ 

SI2EAG rcs~.QUIO íIl-VA 

: : : : - assessc-T: 
sssrríccív - stztt&zz ASÍWÍÍSJ : 

- OIRIIC^ Z-Z ZZC7ZIÁR 

- ĈEFE OS SSEVÍÇO 
r-vís-jní':-; - "tR-tc-;. 

- zr,z-->7. y^-i. 
coisj-;?:-::- - CKSFE UE RCIIO SEIO: 
COisJ-KCC-i- - CHifE D£ PCSK 5E7C: 
K-JIT JOGCV' - ASÍLSSQR. CSEFT. 
HI'13-JO - ASSZSSCA 
CMSJÍÍC-J-:- - CHEFE PCJTO EZII-

ROI>:-T;.>:!).:• - RAIÇSC «MISSSCKAI» 
7QZ1ZZ1ZK- - FJzt&j CCSÍISSIOXSA 
rccic^-y, - "L~;:í.o 

AOlsiOCCÍ-O - ASilíSCS. 
AOls ĴSCüí - -ft?5I5rCÍ; 
: - : - n r - sisetop. n 

tj-CÍ 
U7C2 

ATMTirâ -

JKFCã 
JKTS;» 
2>*rc: 

'7TC2 
TJTÍZ 
wFíl 

~ÍTC2 
JHFCÍ 
TTTC: 

c-jtJJjío;: - ícíto 

£1324*4 AKMTfTO.se HGBCSSm :7M> $9?5Xfl9C£5 •-••SBPÍRV3K» '.IPSCJ 
ÂJMOÍCÍC - A£ÍIETEU7E ÍE ÜÍEZÇ- IFJCS 
DIÍSTCR AEEKIÊLSAÍIVC- £ flEi-íFCE -

- SÍHBCIC- A."-:-; 

Inicio 

14'Cl/=2 
if/ii/i-:-
1S/07/12 

01/i;/?7 
i-zll/fá 

lê/oi/te 
l«/03/?l 
ií^íSííí 

ti/tZfil 
H/ZZ/l-J 

Zif 
Í1/03/S7 
26/02/32 
C'Zíll/C<2 

Total: 

IS/Í-7/12 
54/M/l 4 

Total: 
Jiyis/í^ 
Vijar-i 
cejvE/j^ 
30/1S/Í7 
-55/01/ SS 1-stvZf S? 
C7 /07/<3ô 
3C-,'07/í'C-

Total: 
ÍS/.04/S7 
iS./02/SS 
Ü./C7/0Í 

Total: 
C4/63/S3 
01 /'!'3/C2 

Total: 

03/02 (T00 
vl/li/!ú2 
U/83/03 

iili 

£1G 

2223 
ilt 
55 í 

4É0 
Í1 

27€1 
427 

CS? 4 

7i« 

€OÍ 

iCÉS 
12$ 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I 

Servidores com estabilidade econômica 

TCE/GEARQ 

ILEGÍVEL 
T.M. Matricula Hta» PünçSo SiQbolo Inicio Pia Dias 
1 S1324JÍ - LI ,'vS/í)3 211 

COISTOOCCT- - CHEFE PT ÍHEV1ÇO TJTC4 04/C2/04 •7-7: 
Ç-5pÍT3K:3ã:-,.CSaFE M, A2SÇSSOS.1A I7FC2 oj/oa/oe 

"irfFii:. ''lí/tsfò.s •ÍS-S-: 
Total 

JCí̂ í IST5S. .S3LTO DI.T̂ iC-.-.X» M MíCITLIÜA - 07/05/77 
CHÍiE r£ 5ETC-?í - 22/54/75 C-Í2 
•2HxrE Dl si-ris - 23/0Í/7S 2Í/11/Í4 2S3S CrTirE DS ÍITC-». - 1S/11/Ê4 ii/C-a/íí 4Í4 
CHSFZ SEÍCR - H/S3/5Í 31ÍOS/ÍÍ 7? • - OTZ5T 2Z 'CETáí1, aí-cj î yĉ íS.i I55Í 

JJtfC* Ü «Si/K? Z& 
Total: 

1 rüíiK. ACíxrzütiosA Í; cjicJ^rrc - irirx szzzz ir-cü^íi 2?/12.it-? m: 
Total: «21 

2 215277 :• ss rAiiKA iikto ;;vf - cstl <23 •LiJil/H 
Total: itêí 

1 L ii-r; ÍLJZÍ ri: - DI ÍCÍTO iTi'.TC f 
Total: SSC-í 

1 213Í24Í VKLC'EK2C£ WAUJ5 AOKJOCCSÍ - ií-üSffi «21 J1ÍTC2 Oi/lv/̂ O 2Í/11/S0 2712 
.r.̂ rc.i 2i Í-: 

Total: 
1 -"zíur Aoj-cro: :::• - A;=i£Tnn,£ zz sz-ztz' T.--2Í Jí/OS/f? 

1-ttr. 
Total: S-2S2 

1 215MÍÍ Alî IlA AOTO-TA KA7DS RZ20vCA£ AÍ?5T-30~ÍC- - 3£ í)IsESí3A! iî C-3/55 iZ: Atroroicic- - Assassct r.nstKEA: tJrc: 27/22/00 12/Oj/OS 2505 
? : c - = r - <rc?xtA;.:c ccíjü 12'o: íi/ri/it' 72-í 
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xL Grupo 

T MACiei: 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

I ( J t / G f c H K U 

PG. 533 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

S e r v i d o r e s com e s t a b i l i d a d e e c o n ô m i c a 

T.M. t f e t x i c u l a 
1 21502E5 

I n i c i o 

A*:GZLJ. AírraüA KEEDÍCAÍ T o t a l ; 

vfczn.ço K CLITIJPÍ.. FJURJ A? ÍI Í .:CÍ t i c m c c - SVC-J/S? TC.'03/Çr 37? 
Ast iEs :? . : DSSEHEAK^C-. - O i / l O / í r 05/04/54 
t.OJOTCÍvíS- 7ÍTC3' 1S5J. 

—.«SSÃS-SCSI K;-."SS&HOÍ Tírct- SWWSfcc. 141 
T o t a l : 321? 

E£LES« IIES SA CC ÃÍ ÍÍÍ TEJ-TZ DE GKHS.ITE - 7.- TC - 07/04/35 17/D3/54 
- ASÍXÍ7S.TE SE ••••QXtliü 7 JTC'4 IS /v I / f - í H1I : 
R CHEFE CS SECSC TJTO i i / s v a s 
- Í S ^ E I R R I P ! ^ ' ; J-SESS'; t-J?Ç.2 3 X í t : m í í ^ í v J a .17 
- s&rs iTi r iG oa tsss-i: ' T.'RC: L84W/W 

Ttotal: 4517 

JÇJJÍ 30 ACSISRC OAHTÍ.: R: CÍSITE - Oi/OS ,-ss 6-Í/07/C? 517 
3200 - Ç i P ü n r I f t C I 55/07/S? 13/11/55 Í Í : 

w&ilOCCÉí' - IRRCI mmm 31 
-rocco 3 - CS-I:>'IE IFFC2 O i / í ' 7 / f l 3070V?! 30 

S-ÜSI-JCCÍL* - i-^^Í.ViíO?- IFTC3' ÍÍ/127?4 1064 
- SÍKE!™£ IÍTC: •Í4/Í-1/53 C2/02/SJ S3 

COCCIOGCvS - GEREÍRTE IÍFC2 05/C-7/53 vÔ/06/52 30 
- GIEZ!;TI IFTCÍ c i / 5 4 27/01/54 13 
- M5E2SC?. TJFCÍ 21/12/54 12/C-5/Í £ 
- S"?EJC."£OÍ: i r r c j ' ; : />:-?/?£ i 2 / c - ; / ?7 134 

í v ^ T O w K - SCTEJVIEC-R ZQ ik'j T:? Í3 24/C3>,'R? •ÍS/CÍ/Ú: :?77 
T o t a l : HZi 

TSIKIIZCI-; ÍÍLFCÀEEHHIS FÍA7.3Í SVOÍR:=:JCÍ-; - r o ^ i s s í c ^ t A . T j r c j W S - r o ^ i s s í c ^ t A . 
T o t a l : 435? 

RIÍIHÍ. CAWSÍ BCEint CFICIAL DE •GÜISITE - LO/OÍ/I? i 3 / 0 2 / ê 3 £54 
noFraccíc-- - CGCÍ.FIOÍÃE-A T;FC3 17/03/37 ÍÍ/OÍ/SÍ 52? 
roo^roccoo - FWrÇJÚ COHIS.-IKAI-.n T7FC2 C6/G9/35 23/U/24 112 

TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO D 

Servidores com e s t a b i l i d a d e econômica 

TCE/GEARQ 

ííiSm 
T.M. M a t r i c u l a H o » Punção S i a b o i o I n i c i o Dias 
; i - . - o c n Z-Ú-.Z20, CAP^Si HOtKTE C-MITOOC:-'.' - C3STX I-E CiBIlíETi 1 04/C-rvíí "2 /02 /?€ 72> 

- ZZ i-tsr.-z:-: i" . '11/57 
Tj?C> fc~t02 

l o t A l : 
Z02Í 
4 212 

i S-íí3C€a .^JÍLOS EAIIÍTÃ :CÍVICHZFI s E r i o JJÍ^LISE - Í I / O ; ; ? : 23/C2/5S 1124 
G-JOÍ:;-:-:::- - ÇSKÍKTZ i ^ j s r r o IÍFC3 Cl/C'3/55 l € / l £ / 5 7 1C21 

- i i n i r . v i s c n : 17 13:3 
-:osv3o:-:c-:-- - c - x n i-e zz-zto JJTCí 10/02/12 537 
COS:T:C:-::- - CHIET CE EZÇID-FCÍ TJTCÍ- 14/10/13 

TofcjQ: 
«13 

432 3 
i s - j c i i o t c c v - i z c ixT .v . i t ^ I K I S T ; i s r c í ±2/t'3/<>'! 2 7 / 0 4 / í l 2SÍ7 

M}JII>:kt:-C> - DE Í A H I I Í i ? r c ê C4/C2/JÍ i 10 E 
AOJKOCCCC' - «£::£IXKTE M XrlKEç; IJFC3 S7/07/1Í. 511 

.- i í 
T o t a l : 

S í í 
3sE5 

i 3-:>:vi4« CàíiCS ívlSERTO 5 C Í Í - ; DE Cí ^JSIST. TEa;iCD - n,•'•:•;/."2 S I /v3 /94 705 
v i i x r o í . : o - 23/03/54 26 /01 /9 3 341 

• - ÍVTTOÍ;»;iE i > r c í lili 
o r 7 i o - CWRDC^ICJ. : : ?C3 o i / o e . - s i 

T o t a l : 
X342 

1 30Í-01E1 SEIXTilSC D- FtXtT.-.; ClCSIvCOOí- - ÇEROní ATCJTTC rEX' IIFC3 C1/C2/53 l f / 1 2 / « 7 1C21 
Iv /Di / i ' 7 

I F F C S 11/IK/S7 02 / Í2 /33 
T o t a l : 

32'í 
4722 

1 5-M Í I I ^ A Z Í ÍAZ-ÍSS 51/:<4/ÍT •3C-/Ú4/S7 
K 7 1 1 / Í 7 05/12/97 30 

£02-Í :CDC50 - Í C Í i ^ V I Í Í ) ? . i t r c s : i / c ? / ç s iO/DS/Sí 
CDC2:-:-:cctj - GZS^TE : t FC2 CS / Í2 / Í3 27 /02/53 20 

i r r c j 11/05 ti 4 31/05, '?* 2 1 
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Grupo 

• MACIEL 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

rCÊ/GEPRO 

PG. 534 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

Servidores com estabilidade econômica 

T.H. Matricula 
CIAv̂ IA AMrSÁSE.- ããSfiSO 

SUÍNA =ÍL FA1-CAO 

• ÍIARIÍ AT.SÍLC' JIEU; 

Siobolo Inicio Pia DÍBS 
- HTCÍ 12~!ZÍ/-i- IvSJ 
- ÍI/CS/Í; n is 

zioim^t .-.3ÍIÍ7EHIE DE L2CII. IÍTO! 2£/UV£í 
COITIOOC 5c> - cccr̂ siŝ w. rs i : :r i?rcí 0*/01/57 í'4/02/97 

- A3-:i?7nrrL LZC-II. líTC; lí./06/-0- 27/0t/07 iv 
ílicsroücí-o - ASilí-IiTTE. -Z L2C2T. XÍTCS 2:.'11/07 

- AS;iíTi;~£ SI LI-::Í. iv.-i 
AiSi15SC '.-í-- ASíIíTEKTE SE L7CI7. IS?CÍ oi/io/af 22/Ü/-JÍ 22 
•cozi rísc&c' - cosi. 2Í/G7/12 21/S5H2 SC 

- •TOOJXErArCS £à ü><i 7JíC3 2 1 ? I7/C'S/13-
ccãíi - cccjssjaris. isor T̂ rcí- í í ,rLÍ cc.- i i 5t 

Total: 3Í1S 
- SEP.Hr7E AI-TVHTO !SC xfrra ZitZZ/ii IIEÍ 
- zsrcs •C/íi/Sf Tí/Cl/íf 2Í37 

Total: íí i = 
... ará îí SÍÍÍÜ Í̂ÍÍ j ST-Ti .2 
- n:-z 

Total: S?;7 
XSTCÍ 2'i; 

íí" - 3STC3 2--.-VV-'. 21 
- ir-GESFÁSMísSOK lü ISTC3 Ci/Oi/SI 03/03/.5Í- 24Í7 

^-IZ^Z-Z-T :c :Í~CS ÍI /CÍJFÍ 2V 
-e-;»; - "JÍSEVZÍOS OLÍCSVSI •2C-/Í í/Sí. 

- Cri .11/ri n/it/v* 2i 
- iFrírí ÍL/M/SS SO 

íFrs* 10 
- IWC3 •J£ •• l i / i f / í r 

ifrcí II/ÍC/ÍÍ 21'i 
- SÃF.s33Tã i C2/1C/55 2v. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DA E 

Servidores com estabilidade econômica 

T.M. Hâtricuif l 
i 
1 

TCEIGEARQ 

ILEGÍVEL 

i&Ciíív 
TXC-IliA ÎXkIR îGOLC 15 TEiV : Sotal: 457; 

- ÍEKI2S7' IACS;.- íi/íi/èí ÍM/11/Í7 "00 
ivlílSiCSj - IE".:; 20 
E2232 - v2,'C<fySÍ 22'/Cf/íO 20 

- KfíJI/ri •30 
ÍC2SIOC-2ÍO - iLTEBVriCT r tfcí is/cc/si 24/Í3/51 50 
íí̂ -e-íiviiv - 1'St.l 
i^ríaaíííc - •fCEEÍ.-"vlfSS ATÍÍIÍt2S~ -•JTC2 i/oa 2'1/OÍ/vi 20 
ÍÍ2ÍÍÍOÍCOO - I-JTC2- 5Í.-01/-J4 í4/Cl/34 20 
Avísiotc.f1:' - Tjrct 27/02/<)4 
SÍ2ÍW3C30 - UKZHifii urc: 12/C-7/CI-5 íí 

- TJ7C2 .IÍ/&7/0S íí/Ci/Oi 20 
0ÍC2TO3 ;ÍC-- cr AI. -s SÃBIÜEIE urcí 7 71 

Total: 3S0'i 
CSViLSB CiKXSSO I€ AMV30 EOií Ji/fC - DA2Í.0Í íí/02/Sl 30 

I-ÍE: •:--:• - 2ÍFCS ii/í-SfíZ 20 
>:2:C - ISJCí. ; 

- 2 /K i Íyc = /í7 íi-3 
iv2âr ÍIOC;:: - •M'Í2/-Í3 • 

55ÍS2&-3CJ5 - ü 5i. 
Total ; ÍÍS2 

KÃ13ECK .ãf̂ ÃO v£t3Ã. I 5I1V 55S3IOOC5í< - ALV.-̂ rrc {EX1 IÍÍC3 2S/CS/37 ÍC-Í 
- 27V24-S7 
- StPEííTi 2;; "CL 

KOSI-JKOv - isrcs 24/05/57 if/i;/s7 £í 
2:2 Í : > - 22FC3 17vli/í7 2 bife 

- 3Í/Í7/ÍÍ 
- Í4.-Í5/JÍ 53 
- Oí/CC/í-i 
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SK- .Grupo TCE/GEPRO 

MACIEL 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

Servidores com estabilidade econômica 
T.H. Kítricuia 

E:-: - ŜFEÍ.VISCÍ, 

:-:•<:•-: xc: - ztszzrz 
- 'íszir.z 

ROBSS.T<JSI ÍERCEÍ KAfciKztrrc 

M 

Kl^Ei. -üí Cütíàí iÀLIliü 

;ÍO:S:O ALVES SAÍEEÀ. 

ícsEircí ÍÍ.VTC= EÍSKPAC 

FÍF - FÜVÇÂO 

: i c ;:.t5lüíC5'> - ss&zirrz Aã̂ arrv 
=-j2=rocrcc - íví-EP.vzí-Tf, 
:-.••• iç-ovcc-.' - ísíessor csns 

S2SCKEFE DA SUSSEyüO 
- cf<©5£íaiiGS DO-GSJF* 
- ÍITIRVIEÍ.*, 

ãiiiíi-ííc--:;;' - '̂EF.vií-SÍ-

XwiA AÍJJÜCTIA SAKJÓ l'E -Lj - SSEEPTS AI-JÍ^ttc, ;E>: 

::v:ÍTV - ccuíiitos AI-XILIÍJ. 
o r ; ; - rKCVF-Axr. 3ErE 
FIODCL"; - CKir- GAãî irs 

MiíTíiCSC' - AítESSOK TECí̂ CO [..-, 

Sinbolo Inicio Pia Diauj 
•ira 24 .'C 2/33 372 
2ÍFC3 IZfCE/5? lv/03/9? 33S 
IFFCÍ l lí í'5.'5 : :5/'>2/32 : 
11 ít: cí/cr/í; 
: ;? : : ÍJ/5E/J' 
:?rr: í-VC:*;?? 

Tbtal: 
: ;TCÍ J";.' 11 3 1JS? 
ISfCí 04 rt'2,'01 
I FFCf. 

Total: ÍÍS5 
irfzj ií/12/55 171 i 

:s,*vJ n-, 2341 
2íF<22 OV' >M / : :• 22,'IWIO 1Í0 

Total: 
- IC-/G<Í/ — 31/1Z/S3 €€2 
i«rc3 Dii'C~/í ? .Í0/0Í/S4 2£4? 
IPTCS :•«;'Ei/si Í2 
IfTCi 
líFCi 5;/1::":̂  

Total: ÍE3 3 
IEFCS 2S/OE/Í3 lt/12/97 
IÍTC! v4/t2/j; 1511 

i í-ilf-C i-f/v 2/J7 1547 
Total: 42*f 

T3TC1 31/Ci/Ol •:< A /̂OÍ 1B31 
'i f~c: • ' • : : . U4 
IPFC2 Ic/lí/Oí €45 
rjrcs 14/57/iá 13/02/' 12 . i Ç-3 

TCE/ GEARQ 

t r i b u n a l de j u s t i ç a d o e s t a d o o a b / 

T.M. Mftkricul» 
Servidores cora 

Mama ^AfÍQ 
estabilidade econômica 

síotmlo Inicio ria Dlifi 
1 ÍC020M7 JQSELÍCE 9 i:rros :BCJJ:ÍAD ÃC-IÍPÜÍCÍ;. - UÍEÊSÔB. 1v.11/1; .275: 

Total: 
1 ÍV&21Í2 ?JT.-. DE ES.-.CX CASIFÜ l OFICIAL DE GlíIKZTfc - 2I/Í»3/=4 ZÍ/02/i£ 340 

- •OFICIAI, DE GASIÜE2E IÍICÍ íi/03/.çr 01/CS/5Í 1-4 
- izy: IÍFC1 cn/VÍ/IÍ €5Í 
- : ? -1: 1321 

SOC-IIOGC;̂  - SESSKTE urc; •M/io/Í; 02/ll/ÇÇ 
o;-/::,.?: 2 3/<:2/íí HÍ3 

Total; 41-2 
1 5032Í14 - OlíEi:TE kSJKÍTC ÍE5Í 2IFC3 2E/l«/sã «7/ÍJV57 

- SEÍ̂ :; TE 3í> 
íí-J:-":-,?: 0 - ÍIV- ITBCi 1Í/12/S7 1'."? 
SÍ25ICC-CÍC- - IrtCZ Í7/ÍE/3 7 04/Í-2/92 1411 

- ÍÍSE::TE 31 
- C-nTÍ-TE 2 •': -11/í 1 si 23 
- •ZTZVIZ E /i/il-íf:- 2331 

í:-23200c00 - SvIIÍ.VTÍCÍ. IÍF̂ J 1 í.".•./>:• •:- 04/03/OC CO 
SvíílCGCCv - st/iEiviscr. 25F.2T ££/03/!>: 

2.2 2 2-5C2.J - ÍEÕÍS:!: IPFÍZ 'ti 
Total: Mc" 

1 5002231 ED3&RTO WS 2AC1LLÍ2. 2-E MKN D527t-jí-CCO - IEEC.2 iJ/Cl/Sl El/Ot/5: ,31c 
- SÜJERV23C;. IPFil C2/0Í/Í2 1S/Í2/Í4 33 7 

jc-̂ ri-j!::: - i í 
ÍÍ25IOOCCO - SüIÊ VISOÍ. IÍFC3 1C703/57 E33 

- EúlíF.VISĈ  T Z?Cl /OS/57 2 5 
2C2520EEDÍ' - ÍÍJIEF.VESOS 2 ;JC3 01/G2/0: 1€£ J 
ĈZIOOCCD - VEMS.TE IFFCL "'3/Í2/CÍ 731 

- TJFCÍ C7/C7/I0 it/íí/i-:- 72 
Total: 4771 
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xL Grupo 
T MACIEL* 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

TCE/GEPRO 

PG. 557 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

Servidores coo e s t a b i l i d a d e econômica 

T.K. Hatricula «eme fuoçâo Sínbolo Inicio Fia •ias 
1 LirzKzz OÍIVTI;̂  22- - GLRSnX IP7C2 ÍÍ/OZ/ÍZ 2X65 

íoãiiovreo - AFÍISTEKIE z-z 7J7C4 lí.'C-3/SÉ Ç7.<'£-7/U<: 1Í7£ 
-çcy-oiziz - ZHEFE DE Tjrc: -•J7ÍÍ-7/1Í zi/c-z.- LZ 
ÜIÍICKCO - ASíISTEFIE BE ÍABI1I 7JTCJ es/ssn: S4/C-Ç/KÍ S47 

Tot*l: 
i s-jorsío «:rs£ LUÜ iyjno íimczí KGsroscoo - íEisnrE RDJUNTO SEX' 3Í7C3 &Í/C-3/5Í lí/lS/S? Í5€ 

- EUÍIF.VZiCr; itrcs 17/12/57 Ç4/ÍÍ2/SC- 731 
- 2SFC3 Çi/Ol/éí .14 5 í'. 

:i?C£ IJ/COÍÍ 4Cr 
ÀííEZvẐZCZ' - AínsTDrn: j-z snn: 7J?iIã 53Í 

Total: aí-:* 
1 rvvZili CZCEP.C DE «BWAÍE ROCHÍ. r:z:-: sortzí-zw - íiisrn rXv̂ riC' ÍDC : ['-cs 2'/10/57 22/37/51 12Í5 

Ecisivrc::- - ÍEÍÍEK.VIÍCS E 
À--:-íí : •:•: : - ISÍESSCÍ. rt M .̂I.-ÍJ 

Total: SÍ77 
i »•:•:• i:s3 IÍ5LG CZSnk ZiZ Cxazz Zt&Tõ; JOZJIívCCO - SUPEI.7ISSI, IITC3 M/H/H 20 

- £Ui EJ.VISCS IFFCi 04/C2/Í4 1" 
-EC: ÍZZ-ICCV - IÍF23 iÉ.'02/SS G4/05/9S 23' 

- EviiívVrsoft I7FCÍ 17/02/?r CS .'63/?5 
IOZÍIVXÍO - ívíSsVlEOí; IFFüS ÍI/OE/OZ 2Í/Í7/07 i:-7r 

- ÂEESECP, 7 ÍFZE 24/V7/C-7 0" .'07/10 
Aiiflú-ZCZ-v - ASSISSGH -CHEFE i;rc: /íi lS/Cí/jr s 

- •TKrrz z>: itjjlec ti : rjrc: T/1 ii/C'7/i: 
TotAl: Í742 

1 JJ:-:5€I;7 ÍGJ.ZLZCE ÍASi-0 ÃXZCIY L2>:í : • s í:;: o:-.:-x - 2PTCÍ 72f'01/€r 22 
ÍOZÍZOÍ-CÍO - E"; EIWZÍSS 3 PFCÍ ZHOÍ/-.Í 27/CS/s; 51. 
SílitOvOCv - liíví 17!ii;$i Giíví/SO li 
ZZZSZÍ-C-CO.;. - ELTEJ,7I;C>: I7FÍ* zi/ii/u ei/osm El 
stzíizxvz - SÜPZ5.71EC»>. IE-F-C3 2í/'ii/se CS/03/57 31* 

TCE / GEARQ 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAK 

Servidores com e s t a b i l i d a d e eoonôciica 

T.K. Matr icula 

ILEGÍVEL 

Hmne Pançâo S í n b o l o I n í c i ® P i n D i a s 

J5J1ILICE JTiEEC AZCEOLV L I K s !• S - 0 2 ' 5 I 2 K ; C i 1 Í F C 3 I Ú / C 3 / S 7 1 £«/•:-2/5 « 3 2 3 
F S 2 £ I Z Z l i I Z DA 'ZJL : ÍFC3- 21 / ,12 , 'OC ú r / ü i / 0 1 ZZ 

- Z.1 C J 1 i ; r c 3 1 0 / 1 1 / 0 3 
- Í J Z S I j E I Í T E I Í , fZTL i p r c s 4 0/Z£fí>4 15 

s i o - Í Í I E I D E l o n : Zfi. C v l I Í F C 3 1 7 / « í ê / 0 = S l / C S / S s 15 
A 2 £ t E IEIJTE Z í L Z Z I 7 . :F?C3 1 2 / C f / £ • £ . C 7 / D 7 / 1 G 1 7 Í 3 

C-v47IO':COC- - c c c 2 2 > K a r - c s r s u c r 1 7 / 1 1 .''iE £€/ ! : / : •= 2 0 
C Í Í ^ I Í O C W - COOESÍiaDCS í í S.ICI ' : ; F C 2 : 5 / v l / 7 7 

- z c c r z ^ - j - r í i ; - . z x 7JFC3 Í 7 / C 7 / 1 Z i 
L - 3 t - 7 C : C G - CKEFE !rC t^JClZC 3 2 ; 7JFC2 2 S / Í S / 1 2 v 7 ' Z ? / i Z 10 

T o t a l : 2 7 2 5 

rürof-zo SE.TIS CHT,-.^- z : - : : - - C C Í Í Í V 2 F C Í . : r f c : i 
i . Z J I V . Z . . •. ÍOÍEJ.VIÍC." Z : F C 3 i í / Í 2 / 5 7 J 7 f . ^ . ' z z ^ v z s z ; . : Í Í C ; iir.;/':-. í-.-lí 
ç 3Z5ZKTE 17-FCÍ C 1 / 1 0 / C 7 ÍC/ 1C-/G7 ZZ 

T o t a l : 1 7 2 2 

Í - K U Z A ELI z i z r i E J S Í . Z : ; : • • - "iZC.TL^Z-C; 2E3 FE : t F c : Z 7 / C J ' Í 5 
í f E Z - Z C - £ £ C f E T « a O Z& 7JFC2 2 7 / 0 J C3 /C -2 /SÇ £ 7 ? 

c a ' . - s t n . r o a a c x í l i í í í . 77FC3 C Z / ú i / O C Í 2 / Í 2 / J 0 E i 
» " " Z - o . í n : : ? r c : 7 Z ? 

7 . >. r x í r z 2 :r.-=:: 
: ? : Í 2 ' . A i f E S i O t ; DE ISSS2ÍÊA; 7 7 T C : 

- Z Í F C 2 C5--ÍZ - 0 5 • 2 2 / ü í / i O 
T o t a l : 4 0 5 3 

I S I Z W&tTES M . 0 3 4 V E I E Í DO SJ ^ . : -J ( z.Trirz í í / O f / v i 
- i - z-E ~ ; F C 2 o - / : : , • • > í- 57 1 2 1 

- i Z E E Í Í C Í . ZEáEMSA: T J F C : í í / C 7 / C : 2 2 4 / 1 2 / Z . f I t i i 
rll" " H ZiZ Z J i D G ^ : 7JFC2 1 5 / 1 2 K - f 1 r í i 

T o t a l : 4 ! ' ; i 
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I TCE/GEf-RO 
G r u p o 

^MACIEL 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

Servidores com estabilidade econômica 

T.K. Katricul» 

X 

K™ PimçSo Sinbolo Xaicio Fie Dia» 

AI:IÇ«RO XEIRZLLI:' ÍRIS - :-±ÍZS£CE. :S ISSDSA-7JFC- •-«/OE/E? 
COIETO-OCS-O- - OJZFE zc SIRVIÇO DE II/C-;,'OD '2 C /01/02 €51 

:::; - AÍFEEEC;. RT̂ IXI-.": 25/OI .'CC IIF:2/VÍ 
•LÍOÍLICCCO - GSSLYTE IÍFO: 12,<02/-:? US/OÍ/OÍ 211 

7.—21 ÍI/ÍÍ/SÍ OÍ 
Total: 4543 

GGIJCAÍVEÍ ; O U - ÍTFIAVISCÍ. DI ÍRÈCI»' SACLOÍ Í6/0Ê/ÍS 01/O É/5 7 S273 
R-x-TIO:-;:; - ?;Í: POÍ ÍZSICÜAI /RI.-CI 

Total: 557F 
VRMIRI-JÍ' EMIÍ£IC £ERFT CKEFE OÍ SEÍAC - 23/10/52 ÍS.-C /̂Í; 332 

•SÍEZKTE - 2S/02 /55 11/05/35 U«í 
GOOSIOBCCO - ÇERKNX ASJH-TC REOR. IRRCÍ 1.2 AO/5E lí/íS/?? 027 
cooaiçoc&o • --..«ãKEírrE 11 rc2- i7/&syse £4 ,'02/52 5>7 
:ÍWB3 (rM/T®: 1 ST.:" 14EE 

Total: 4550 
GZPJCK LCIÍ IÍÜU3E0 LETZIÍA AIIIEIC-7. 2A3 4 - 24/04/73 13/03/33 1422 

AÍSSSSCR SAÍ 4 - 01/0-5/53 17/11/53 7Ç 
A5SE=ÃC£. ÍIAÍIEOAÍÍEKRO OAÍ I - ÍÇ/I1,'ÍS 17 .'04/34 112 

A2ÉI3SC?. ÍUCÍÎ -ÉKTO DA? 4 - L5/04/Ç4 27 «7,'47 li? í 
:>:-o5ioococ - M ÊIO;, SRJÍ-UJIÍREI.IÍ Í7/C-Í/J8 10/11/55 = 22 

:.rrcí 15/11/SS £5 Cá 
iooíioc-OOC - -.-EÎESTE 370 
ü-rL1: - 12/L;5,''57 17 

íotal: 753 E 
YV10 .33̂ 51 C. ÍEREIPA CLIVE25A S02 EIlíCvO - 2V5EKI~50K. IÍFC3 Í2/&1/S5 01/02/5 5 31 

AS1SS03C09 - A5SÍ3ÍOS; LÍRCS i£/G2/S6 05/05/50 202 
ÍOOIIOOCÍO - IK3I5EHTE 2A 2: J2Í •jíífrS/SC Í4AV2/Í2 517 

- zzxiziz 2 ÍFC2 05.T2/S2 Oi/íiv^í 1434 
CO2723OC00 - e£O5I£KAÍ0?. 02/02/5Í 04/04/5Í Ç3 

I.M. Hitrieult Kau 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA B 

Servidores com. estabilidade econômica 

FurtçÃo SubòLo 

TCE/GEARQ 

ILEGÍVEL 

X 

X 

i X -:-4 

i~LC ÍES5I0 rUilFA CLrJtr?̂ . VJíiijKÍÒ - sífiVn ::rc2 Í1CÍ1/0E Lt/Cl .'íí :!o>7 
COIÍTOK-C-O - CKE5Z DE ÍEIOR 7.7FC4 12/0-2/05 £ 5/12/0? S0'2 
ccoiroocco - da â eesscría TJTC2 23/Ctf/Cie 04/07/Jc 

Total: 
10 

2Í5J 
KJ^Í KSÍUS. KiCTiKELííi s va saií-i - JVÍSTV:;̂  ZrTCi 05/02--Í2 3.5í 0 

r:-oíroí'ifo - EUÍTÇÍO CCX2SS2ĜSA TJFC! Ct/i?2/f2 2Í/027SÍ 1451 
COI4T:.;O;C- - CSEFE DI siçieo 7—íi 2Í/02/SÍ 25/02/5Í 2í 
CÍHTOOMO - CHEFE 5Z ÍEÜ.VIÇC- TJTC4 02/Í2/Ç2 

ToUl: 4550 
-AJEJIWO • P£ -KCOPA. £K5I' í ESLJÍWIÍAIC- - Gi/vl CV/C-3.-C';. 454 

EOlíIOOCiO trXTlíh r.Acsoo •LO/C5/F5 15 ,'02/S 5- l i 
EC2S-0*"Í0 - .SJ^zJdlSCO. irrcí 11/11/57 30/1;/07 

7J7Ç2 «-ÍC-3 ,'33 2247 
- rs tí-^rr^ TJIC2 /ifí 

MiOTTiíiÇíí -. .WESES6CR ^ .XEIUCu-J ZZTÇ.t íí/ir, ÇIíÜSA® HV.l 
»T320r?0~2t - TlSSiSBC®; .3E .'OSESMSÍ,-17FC2- EWC4/1Í 242' 

Totali 3ÍB.E 
jujice;io MXSw.vi rA NETO EU2AÍJ!I.Ĝ2-v E-ãC -5 - íí/OE/25 70i 

EOIÍ::-H::{> - ejiCAmçt,», (£xnsa> l-í/05/?3 11 
satEifccoo - F.T-rr^or. IHCS. I*t i 
2O25I00C-00. - SIÍETVISO? 2C-FC3 2€7<?2/5í t-2/C'Z/OO 7C.3 

2 5F72 e^/rr-c; 
Total: 

732 
400-5 

ÍSSS5 77C F7J.CAO BAiSEET.O G1/05/H1 2437 
CC-jIOOCÍO. -rxs^semsisp. ZZTC3 2CV02,-?'t 122Í 
SOÍSIvlXOO - Sw?E3V2EOK ISTC1 2£/02!/5Ê- 1U/D5/57 377 
E0ÍSI0C-7C0 - iCIEAVISC?. -I?FT3 •11/03/S7 (ÍÍ/S2/SS 17SS 

Total: HZi 

ALVES r:t:x£:» P507IC.C2C0 - ?;ZIO2T0 ÍEVIC:̂ ! C3/M/Í0 22/12 /ÍO 234 
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T 
Grupo 

MAC1GL 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

TCE/GEPRO 

PG. 538 

TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DA BAHIA 

Servidores com estabilidade econômica 

T.K. Matricula Hoste Função Símbolo Inicia ítn Diae 
I íí-»silí HC35-D1Í üYES FINrIEIPC ívCmíSÇCÍO - PSTíOStC SESICSSi ÍPFCS ureiívi C.2/02/34 1 i;>í 

- ASST5IEK7E I>E GA£r.íl IJFCÍ 72-í 
COiCÜOCCv - C-IFH T-3TCÍ t l i 
v̂-vncr-cíc- ÍCFC3 Cl/Oi MT i 

íotal: 3ÍE.0 
í S725213 KSi J»TX KíiS? CWiQOfcCSO - CVEFE 3z SXJ-EJIESTE ICFC4 13-/vi/04 y.-v 

iíC-ííTSÇíSO - ííCíitrlíil 2 iüJTüTC : IÍ/Í4/04 ÍISÚZ/M •23 
- CKÈJE IO 5EE-.Y. AvIG iúFCí •7«/0:/04 72 3 

XOníO&CSC' - ÀSSE3SOí. 7 JFCÍ 57/ÔI/Cí lí/SS/OE 7« 
- . v - c r JS-SREÍA- 7CFÍ2. J*2. 
- k-» sãss.r.j\ si/o-s/ie iJ/tiMl 41.1 

Total: 
i X MaSELHES" •SLlS.Iij CCÍÍCILZADOI - 13/Ú4/SÍ 

i-SSWSi 
Total: •Í570 

I ivííEíS JOSE. COÍICIES- L&L-. CCIÍCEIEÍEQT: - GI-/C2/3? 54/Ct/Sl 734 
"Í; :-;;: x c i j?C3 s: iE/íí/SS 
"cio. - " - " I liCr-2C7. TCTC.S ÍÍÍO-5-VC 

Tb tal: 47Í0 
i HGS-CA KJSIA TEIXEIEA. : . - r . : . ; ; z - JÍÔ ÎÍTIKL SI 7."?-: •• :•:•::/.>4 142' 

- .VííIKIKiS SI- 'ÍTJPZS; 7CFCE £3/11/0-4 i-í/C /̂Oí 53? 
COlíICCCüO - CHI FE TE £t"CF. T-7TC4 CT/OÍ/yf 27/03/12 21 <32. 

Total: 41Cf 
.1 FCCirH :-ÍTÍ££LX IIE:ÍEIE3 CEÍ-ISTIÍK àciíiíccí;:* - Í-SS-ZÍS; oi*. IS/Í; iv .;*:.• 2; • -: 2ÍS1 

- AESIíECÍi CHEFE :r;FC£ IS/ç:;/?? 2S/v3/f3 
Í ^ tcv ícs ; - .-SCÍÍZTATJC KÍ": 2TFC2 I3/Í3 ./Oí 724 

Total: 4 az 

i 3:-: v sttvw» «resii GLr>s3a. rwsái syjERvssot- - Í-V-Í/SC SI/OÃ/SÍ 72Í 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA É 

Servidores com estabilidade econômica 

TCE/GEARQ 

ILEGÍVEL 

T.K. Matrícula 
i Sv-:7cii 

Home EVoçào Sintole Início Fio 
COSTA cir^i í i TC~:r!\-.oi;T2iccai - -JTCi C-4/C-2 01/€•:/?€ 722 

- -rr-XíE: ^ AF-sjxcítft TJsc: íl/K/sí 
FiC-ZT/j-CTíG - 'BÍ-ÍÇf/; ií/i-S/S?. 

Totfil: 
• ri 

iriiícrs^' .TOE CAPî rp.c t í ^ .rHSFt DE ÍZÇÍ.C DE 21:27. r?zp. _ 13/27/35- 17/cc/fi €€3 
- 16/05/il CÍ/07/Í1 53 

ÍÜÍSZSGCÍO SIIPERVI3CP, iPTca iô/ca/s- Cd/o:,.-;-; 
XSISÍlPDCSÍi' - X3SIÍÍÍC ir?Cc &7/C273Í 75/OJ/Oí ."SO 
soiiií^r.c '.. ~ suparíisí® irrcs 2S/03/SÍ. SG/12/GS zn 
G3i3S2S5CSS;. ŜSftSKIE- ir?:2 Dl/SSlí̂ .E 2>3 

Síííí SlírJ|-/ÍSÍ 
•W»it05?C3 - 'CHEFE :ftSS£SSi5!ííA :I2/>:'2'C2 •ví/C-ím? .417. 

TotiQ: í€79 
•3aCEüOí.KSR?IÍ!E-ÍK'A5SiriZ«T£ TE'2HICC - 23/C3/5Í 24/02/3S "C2 

20 VICl 7AFEITO - LÍ/02/ii .•51/12/SS Sii 
ITTtl 

CÍ27I0-JÍCC. - 'CK̂ ÍESiSCR ZPTZi i7/i;/:-7 *á 
urra 

CC-27Í0CCC': - CC0RDSKA20ÍÍ i=r-7s 
ií/ííg/sí, 

Total:; JTÇ-4 
MOÍÍÍMÍÍ JÒSE SMK« C21 í" jCCCC- - CKEFE SÉ ÍETCÍ. 70FÍ4 OI/Í3/52 02/2t/OS 132 4 

OOG2TOSCSÍ- - CF2C2AÍ, 1-E ĜEIKSEE urcí C3/&3/0Í- is/oa/oi= É51 
i2>3J0i*0í- - «5SESE0Í. 437/07/10 Í4T 
Ji".ií70(CCv - Ttcrcco-.H:: T7FC2 0.7/£-7/lÇ 10/12/1>> 

ccrc.-: Si-Í 
Total: S2Q3 

- Cl/lC./íi 33/CS/S3 1E7S 
- i s Oi 
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Grupo 

r M A c i e u 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

TCE/GEPRO 

PG. 539 

TRIBUNAL OE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

Servidores com estabilidade econômica 

T.H. Matrícula Kotí 

K 

tom Fünçáo Siabolo Inicio FI» Oiaa 
FXKOJ-JIC KARIO fZEE£ 2A2.T7.G IÜ3IAXE11T» - is/si/C- :• vT/ví/Sl 3í-3 

p/rSEVISCr. - IO/OI/Í; 14/0?/54 
- ÀSÍKSCR vs. zatysa TJTZS ;Í'•>:;/!'" 34 f ÕÍ/'J3 

iccfxvc-:-::- - ÍMCURÍOCF. ÀSÍIÍTEÍ TÍ-FCS / • ; : / - * •? Dl /í-i/Oi 
CívSISSCíO - "-XEX 2r. ASmSCÍ.IA Tircí •.•irzz !•'•'. .Sr/SÍ/SS. 727 
MUZÍÍCCO - xriisscsi -.-.zorro rcrri C7F07/ií 32/í'í/lS " í 

Total: tÇíi 
ALIZ-J-XZTZ ZEZZiZr* vl"H;:?.Oi Klíí C}2~ZÍKÍC> - •;FO3 1 WÍ-Í/Í7 i; >on i 7 3 

CO iíTOOCCC-- C:-:Z N: ZE SE-JÍJ 3JF5I 15/03/02 «4€ 
- iíXÍ 

AC317J0ÇK- - ASEISIE1IXS SAEIE. IJFCí U/OI/ÜÍ 31/1i/07 !í = 
- CSEFS "2 ÇíiSIfíETE' .£;' 31/10/07 vi/12/07 34. 

C:IÍ7OC-C(ÍC - CísSFE DE íABIi.TTE :&' T-TF:: Sl/Oî Ç 33 
JITOCCDO - AS:IÍTEFTZ 2E GAEIK r!?C4 31/Oi/CÊ iiJOZ/lC 743 

Total. 3Í3Í 
GA5.-.IS1A HilC? DA CCSiCII-ZiS :302S2v!>cc0 - SUIIRVIEO?: IFFC3 ü5/U/*3 23/11/33 

- SVfSBVÍíOf. i frei 14/11/33 
Í oíã - í-jrzB.v:? .̂ ::FC3 37/&7A10 30Í" 
KSMIÍÍCCO - -3EREirTE ZÍ7ZZ 03/01/0:- 30 

- GÍK2-TTE 64/01/.i 0 I4/0Í/1C- 11 
- •r.TOir.-j-jco:. Z-Z C">~ r «te :• ai/c?.-?; 15/í 2 'ü 

Totil: 3 72 3 
í«T3LC'K33ZHI0- FEEETKj CCILEO -c - 01/CÍ/.5Í 51 /C-.S/: 7 274 

íçi.írsirst' - KfPSBVTStE. 24 12/PS-""? 
iíiizaôcov r rei' 22/02/í'- 15/Ç-3/9* 
KCÍIÍ SCM. - GEJÍEtfTE ir-i-:: 1Í/C9/ÍS 2-3 
síifir̂ K1;1/ •Î .titSIMÍffiÇí 1-PFC3 ti-n?.-;-? :o 

- . rji-sívrscí •í PfCS Ví/SÍ/V-i' 722. 
- crssnx IITC: 24/OS/j? 2 21 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA Bi 

Servidores com estabilidade econômica 

TCEIGEARQ 

ILEGÍVEL 

T.M. Matricula Kooie PüBÇÍO Símbolo Inicio Fio Oiaa 
1 601457-2 WvLC EC2Z3CO CCZL50 £CFr?.VI£CÍ: i rr« t-flZKZ 

soiíl-rací-/' .Stil̂ ííSSR: nz/vnsc 70í 
eôESIOBCÔi •Ŝ ÍC.!' .15-38 

- "CERIIÍIE •IÍTC2 .02/̂ 1 flSr 21'/51_/4Jf 
f.vlEÍGCCC:- - SS-5ES-S0R I7TC3 34/0£/af 24 jVTiit', £•16: 

S-1S5ÍÍMCSÍ5 ZZT.Z3 1 tví 
Total: 3734 

1 - ZrTZi OS/ví/sD 21 m m 17 
iOílIOliCOO - EjTEr.VISCí- 30/12??:- 20 
S0IEI5CCDC - nrcí OS/Z-/ÍÍ U/Oi/iS 15 
=-223:OiCOv - £v;£Í.VI30R rprr; ít/•:•«/rr 20 

- CHEíi 2'E EJiííDIEÍTTE T3FC4 01 17/Oi/11 3243 
AS1U0X3C - J.-T': !7/Cl/i; 76-? 

Total. 4051 
i 2:1332? LIKA zz rr* TC - : Í Í : Í 3f/C2/F5 li/o íííí 

- ix-ztztiszc, >2>:-r:;nír I.FCÍ •íí .'Í-3./OÍ i i i í 
Total: 3Í33 

53Jíf41 ESUAKDC sElSHOT ZZZzn ÍJO-KE Arírtooivv' - Tí JI rvítF:' rjrcs J2/ZZíZtZ 33 3 
- ;.?£:;7í:nH : : áv̂ Lk' 2 3FC£ 7í« 
- AífI37D.TX. "7 SV?̂  r̂ res 1C-07/07 11Í4 
- CHEFE Dí -E7CÍ 13/0£í«5 2t/ta/12 12?3 

Total: Í7f6 
4 Í-DCÍ04? - li/í>4/2f 03/1í/li 347 

SC-25M3CCO - ÍCÍZJ.VIÍC?. I?FC3 1C'/10/33 2S/C-573C- 33Í 
Aivioj-::-:-: - asasse* DO IXMÍIL:-: .TJ7C3 í l / l i / í i Cl.••05/33 Í4J 

- TT.RÍ 23723 31,32/32 
- SECEilAfíIO Zl TJTC3 17/1e/32 ZiS 
- TJ7C4 ÍCt/í'f/t'3 12/07/04 

Total: 3222 
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X/ Grupo 

R MACIEL 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

TCE/GEPRO 

PG. 540 

TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DA BAHIA 

Servidor" com estabilidade econômica 

T.K. Matricula 
I SvilCi-i ;CSE EÍÍJLGE 

Z<£ EA-HOE SÜSSES 

> SRŶCIE y.ojzk CAÍTÍO 

VMZSSn 2ÍÍ2Í. Ul!íC2 

rciniaíO TE BAÍJüHã 

Fio 
c:-'.-r;x-cov - CKIFí. 2't. 'ínEIKETE IÍFC: Mi^/ Í 2 «1/02/Si 

- C-EEFE EE SERVIÇO 127'2-S Cr/vl/íí 420 
AC-i - kStZSZCZ IJFCí C2/Gt/E7 

- TJF-:: 2-ííC.VSÍ 
Dotal: 3S11 

:EE~ rs rsçÀc- ITF<;I :EE~ rs rsçÀc-
&U1Í «31 

EOEEEL.EEEO - JvTEJTvEEOÍ. :rrci ZS/IO/Í-Í :•:<-n'ri 2i 
ÍO:E IC-ECVV - ívf-rf.VEEC? irrcj 1Í/1Í/Í5 21 
SC2E2-EÍ"-? - I JFC3 m/ii/?5 í í /U/í i 2* 

- PEES-IZ-ET/IE CA <:ix ZfFC? o 2/•:•£/:«= 42 
fcnr-::::;1 

- írríiiÂr.i:- i-v I?.'C; 37H 
to t f t l : JSCÍ 

ÃS3IÍV2CÍC- - Í̂ EIÍZEKIE GASÍU TJTC-J lí/11/57 02.'12,-'21 
íomt-ccc.:' - EECÍE7AÍ.2C DL lvr!EE: TJECd C'3,- l i /(•? 142£ 

- ÍJEE lETZirTE ZZ GhBZl'. í>Z/lí'/-'.7 31.-C-i.-0E i l í 
AMSTíC-JÍ - 77FCE 2Í/Í2.-1C 751-

Total : 37 5 5 
C322Í?;-ICDÍ- - i: ILÎ G;: ZJFCI ÍT'C 5/S? t2/C2/0'í 2Í7J 
c:it jvàcio - CfStt TE SITOS JXFCS 13/C<2/í>€ il/Os/Oí 1154 

- -Jl 5ESEMEX T " : : 22/12/11 G4./2Ç/U iii 
Tot«l: Í524 

- AEÍEZECS. ZZ EÍSZ Í̂: TJFCZ ••'jic.-ic 5172 
Av-lítíOCOv - A3FIÍS0F: TJPCJ &-/:o/ic 2i/03/i: €2? 

Total: 3711 
- ASFE-F2C?. SlSSe?; x;?c2 2/oz IÍ: 

ÍLTji-etó - iSSIiTüuE 32 GSIR TJTCÍ is/üi/v: Í.3./02/0Í -iii 
- íiS.EIZ-íGF. EX IZÍZES.-. T7FC2 72 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO [ 

Servidores com estabilidade econômica 

TCE/GEARQ 

ILEGÍVEL 
T.H. MitriculA Kíob Função Síobolo Inicio "*' Fim Oias 
• 2-22 3 Í7£ •27.127 lÂIC !5TJV. EA7A2:Ji 12 i JEGíCvt' - «rC7EIA.sI0 t-k: 7U33E I7FC3 C-S/CC/Oí C-S.'lvvO€ 

- XSÍ2JÍCT' 22 2-LS23EÍÍ 2vF22 Oi.- !0 .'C-í 21>Cr'1S 
Total: 

: - : 1 
SífO' 

2 ?jiâí££ 20X0 SAilTA 5S CUVALl-IC 2 ailrTOCCK - A.Í£íí'2EUIE 22 ĈAE217: 2 
Total: 

272 í 
372? 

! F523Í11 HI7J.2E !íDr£2I£ 2MTIM& - iSflETUÍTl 21 22TE7: 7 jrCE 1:24 "22 21<£í/12 
Total: 

2715 
2715 

ZZ FIÚl;IIÍ£2K7 iXCHÍ C-MEÍÊ-EC-O IJFC3 Zi/í-l/ül 21 .'C£,'Oi IC-Si 
- kííííftK tí 2ES2HEÍ: T2FÍ2 kZ/ZÍÍIL 24 'C.1A7 IÍ71 
- 2ECPXTAP2C JUDICIiíL 2JFC1 2Í/Í-1/12 •n/oe/14 

TOTAL: .5757 
1 S03ÍÍ4Í Í.vGVÍTC CE2n?s 2-2 SCV2Â. ZAETC- - CHEFE I - AÍ5E£iC>ÚP. T-JFC2 CS/Í3/02 

CÍ22r«6C0C- - CKEFE 22 bÈSIKETZ 3T TJFC2 C-3/L-Z/ÍÍ Q2/v2/íí 731 
- IE$Z£$ÍS\ ZZ 22FC2 2i,".2--7i «S2ÍC2/.12 1172 
- CKEFí IO EERV2-20 EL T.-KE 52/02/12 Ü/C7/13 S33 

OEir-ECCvC' - CHEFL SE Í^II.irs: 2. Tjr-21 C7/C1il4 04/Gírli 
Total: 

2Í5 
-siêí 

1 S0572Í1 C-EiVClA HXF2A 2£ C1IVEX7A S25 C2JfT2S:?Ei; - 7i~F2 21 2E7C7< 2 J7C.-1 12/£2./-i2 :s/c3/s« 2231 
•r/iírM-:;-; - EI 23.-C •vllí 

TOTJIL: WSÍ 
3 052271 Clil-iIO JLN-TC3ÍI0 HARCCET 30R2 SE2ÍE7AÍÍ20 ASÍIÍIEIITE - OS/£9/?5 230 

ÂSElFTEKTi - Sl/CÍ/rD lt/12/?S 30 €5 
EErCXT.̂O XSflflEKTE 27/12.-ÍE 1IC 

- CS2E 2S- FríIt(I"K72 77FC4 íí:?lI/r<Mr 
íotsl: «Í5? 

1 2ÍÍ5Í52 lidara ÍT.-:-/'^ 
- à s s r i 27FCÍ 27/iiv:-; 

Total: 27Ç2 
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Grupo 

r MACIEL 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

t C E / G E P r o 

541 

T H . Matricula 

TRIBUNAL OE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

Servidores com estabilidade: econômica 

Sinbolo 

? EO50Í7S OJ&MA DE ATEILAR »»A£S OÍEFE DE EXPŜITHTÃ - -OÊ/OE/EO 0Í/0S/5Í £152 
- AESIETZKTE 3S ESE3 TJsC-S •54? 
- ASSISTENTE DE EXJÕC?. 7JT23 lS/trí /5? 153702/02 102? 

Total : 417C 
; EÍEESÍf YIÍ-A zz RAIIYA CÀIÍ-EÍ YJ.CEAR AV:IR:.:R:-R - 77T73 v í / í 425 3 

- « f r ? £ o ; TJ? Í4/C4/OC 
Tota l : 

I rJliiZi ÜAÍÍO; ECÍSIIC -;CES EZIÇTREI?. - ASSIS TENTE DL ST. IX TCTfTE I ̂  11 
ÀHir :•;. - AS5iíTsrrE i i Etrrrí: I :••'•: SfC-5 

Total : 3S21 

1 Í0SÍ535 Wí i l f t -3 AT AT:" FCTlilCA ~IL>:o zOOitOiZiv - zscsisr-jj» E ÍCS? i l / l í / í í « / 0 Í / 5 S iCi3 
- ::-Zn zz ".i" i2z:: ;2/<4/33 24-CÍ/Oá 2545 

Tota l : 3750 
1 HASIA «FI;A,"H :»AI7FC Z'1^ZZ C kit. ÍAAUASSINE. E04 - 04/03/£3 2í /Oi/2-5 

- ASÍIfTEkTE Dí C-332I-C. 'A íZi 5€32 
AÍ;". CASUÍEIÉ: - £7/04/Si íf/i:/?s = 521 
ASS. GABUIETE - 17/12/33 05/C-4/S5- l !v 

LTO :•-::•=:> * AÍSIÍ:EÍ.T:£ 1-2 VÜZÍ- OCR-C-I 
Tota l : ?Ç17 

1 AKLTÍW, DE F7.E2TAÍ ««H-IZSTE zz z?.?zz T"C2 S'72 
CR* - 7,7775 1 2 O Í íí? í 

COISK-OCCO - •7K£TE- OE 3ET-VH7C- "TC 4 lE / l l /O í 1Õ/C2/Í.? 52 
AUSTOKv* - ASEEÍEO;. JUI: IOEC; 02/OS/li 51/01/12 IsS 
MisTiíc:::: - DIUETC-A DE ÍE:?£TAF. 31/01/12 04/04/14 £5£ 

Total : 475 5 
1 AÍJITA FTÜEZUA 2.UEDY MV«S - SICÍÍTAJIO IJ-. ÍTECC; lv/C5.'âi i ; /:- :- 5i7< 

«•ÍIOSS-TOO - CCÍJCCLIALCS. IJFC3 21/03.'?; 
C5I205(!CC=i - CONCILIADO? TJFC3 2 í / l i / 0 £ S4Í 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA I 

Servidores com estabilidade econômica 

TCE/GEARQ 

ILEGÍVEL 
T.H. K t u i a ú i Ho» Punçio Sía&olo In i c io Pxn Oias 
1 {•j í ísei ANITA ÍGSXLIA LVSDT TlTVAS Tota l : 3 723 
1 £<'<1318 AHICiííO CECftH BUAAQCE 3ELLUCC <70021 iíCOO - CEIÜiTE :P2C2 25/C /̂SD1 23/0€/5€ 255E 

TJÊ22 23/£="/50 i i / t 27; 
- rs. T7TCZ 20--; i /oo í i : 

Total ; 50-73 
I É0ÍS4ÍÍ JÍAA2SK HIPAN-2.A BkA'JA 2014TOC-COO - CHEFE :>í SEÇÃO 7JT'71 23/02/54 5L-/03/5Í 145 5 

5-02 5TOOCOO - EÜ7ERV22CT. ZC ikZ T2T23 31/03/55 25!/12/5i ili 
- ''rZTZZZZ 30/12/^ ic/-: :-'C:0 12 
» .Sf.S!ít t 2 í-f 0 2 12/i Uv" 3í0í C-Í..-CÍ 

7302-o;-:-:: - 31 .'0-2/02 Lir. 22 CS 
S055 

307C814 •ADRJXKA VI MIA EAJJtETO o r i c i i i z<z ;ABIKETE ZCI ÍC/I^ÍATC - 23/07/52 04/1C.-5S 4-57 
A35EÍS5Í. TE2 ÎCG - 23/3053 455 
A2I5ECÍ 2SÍ-E0IAL - Cf/OI.'5 S i t - i 1441 
A5ÍEÍ50Í EÍÍ IClAi - 17/12/55 íí.á 
rít'27O&C0C 2Cr.-t.-S3 SÍ2 
r.0207'jCCÍ-" ASSE5SC-E HE DESTK2A! 1,7502 ^í/07/02 •C'2/t>í/0í «03 
COSiÇOÍCC"? - CCÍÍCÍLÍArCJ: "-5FC3. 157 

Tota l : 433 f 
i 5072155 ALIíK-JA 2'E CAAVALüO CCiíES Í025T002K - At 515 7E*rri 21 EiOTtr i JT: : 30/01/57 50/05/35 575 

AOJITOOCOO - A3ST5TEKTÍ DE (J?i52K 72f.:< 01/10/ÍS V5/05/5Í 3135 
- A£22;TITSÍI ::2 ZZ7ZZ-. T.rrod 23/Í.Í/Oí ecí 

^?2J7002DC - Aí.íiíTElTn 2-t ZJ.TiZ 207-25 24 />: .i / 22 /í 3 '02 
Total : 

; E072400 LOSEHX ATAT2S WJiTER AMSTC-iCC-O - ZSSZSZCk T2TC3 02/03/:-7 -2-2 10E7 
- AÍÍEÍÍCÍ. 21 2-E2EX2A. 7 ST-:: 2*5 /C 5/02 -J i/1'2 E4ÍÍ 

Tota l ; 453 € 
í 50-72415 £CJí2íAa;y: O-JWII ^ix - A25EÍÔC?, 2.T07 íf/CO/ví 17/C Í / H 355 € 
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X Grupo 

MACIEL 
Auditoria, Consultoria. Perícia G Assessoria 

TCE/GEPRO 

PG. 542 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

Servidores com estabilidade econômica 

Pun^io 

«07Í C34 
LSCJSS-ÃCTIÍ.K .DÍTJÍEL YLií. 

Ü-EKZ IVIS ÍESTELC 

•SAKZW. ICFJ HAIÍALI &YIEÃ 

EEÍT: RÍ,VZR. -ÍAÍJIOS 

tot&l: CêFt 
.oioro::.':: - ;.33E3S2£; T.-F;. 35/O 3.>01 7323 

- 3E ?SC.-J 7JFCÍ í<í.-01Ji : 27' .-ovu 
Total: üfv 

CVIÍT-JÍCOV - CHEFE 22 SSBVZÇG 7CTC4 C-7 27/CS/3E íãS 
CHEFX íif.vic? - -27/08/95 « í 

- SSPIíVJí® 30 T-7FCI' 2Í/.JE/ÍS 32/03/«3 
EUÍES7IS» iJ.J - rs /vi/s 5 12/O?/95 S3 
AilJT5CC06 - .̂sS-SSSOS C3/OÇ/5? Í3/U/SS -Í-Í7 
üiEEEOÍ. - Í3,"JS/SJ LF/!2/53 .IOE 
ÜEEífíTi - •17/12/3: '23.'li/?f 

- SECÍ-STWJO ÍXEÍ:: JíílJVrS 2?;vZ?>Z 1E2 
EZCPíÎ T.It s r.ESiuESCiA - Ü/ll/SS 23/OS/G-C 
E-JNT - IICKECÍJ.IO C<* ICFCI 24/OJVOC 

TOT&L: 507 ( 
I ; : : : : : : : : - .-.iiiíiiR iizzzíx :;FC: I£; 22 -.-7 Z-Í 
SOÍITOOCOO * ssíisTisrt DE CASEIZ TCFCÍ 20/02/Cl ií/is/oe :2VÍ 7 
CvllCCOCCO - CCKCLILASK; 7~Ci 13/01/0? 1E/12/0S- 7 01 

Total: 4012 
CvC/CVCCCÍ - FE ÍT EÍÍZDIHSCE 'IJÍC4 
CCCTCÍ::::- - CHEFE :E EííEKaíít T-JFC4 "RÍB^L 2é/:2/ii 
-0ií7ii:cc't - CHEFE to ÍErVICC E>£ rjrc: lí/01 /O 7 C2/-;I/C7 2-? 
COIÍKCÍCÍ- - CHEFE IC ÍIÍv/lCC TJFC: 21/Cl/OS íí /«/Oí 20 
COI5TOCCOE - CHEFE DO SEPTuIÇ-i DE TJFC: 13/0.1/10 •:-?/Í-2/IC 30 
coi ÍCCCCO:-- CH£ n DC EEtíVIÇO LC 10'Gt/ll Dí/02/11 30 
CO.L RROJCIO - CKE FX IC SETVIYÍ DE IJFC: íí/CL/i: C1/02/12 3 

TOTAL: 
EECÍirÍJJO ÊFÍ - Í7/Ú3/Í2 22/OH/M Í32 
CXEFE DI 

T.M. Hatcicula Ser» 

TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DA 

Servidores cosi cs utollldad^ econômica. 

Sxobolo 

TCEIGEARQ 

ILEGÍVEL 

I n i c i o 

X 

2ES2 2C-S FTTTTCÍ CHSFE 3ÍÇÍ.0 - "01/01/ 32 1Í/12/3S 23Í2 
CHEFE. DE SEÇÃO - il/12/95 17/G7/?S 213 

- LS/C'7/3? OI/CI/OI Í27 
Total: . 4037 

CRIFTOCIIÍTCT.DE ĴOSATÍ LCPES CHEFE 2'E 3EIOÍ. E-E bZK3 FÍH.DKKI. - C1/10/&5 31/£3/S€ 106Í 
£EÜZ:ÍTE DR.̂R-ÃC COÜTECLE SEJO - 01/0F/3€ OÍ/OS/ES 72£ 

I.ÍÍESÍAÇ- CHEF£ 1Í0Í-
••''ASSKITTJFI -SHERE ISTC:- IÍÍÇE/ÍFI 2Í.2 

É.Â&TTACÇW-- SECRETARIO SA IJFC; GL/C'3/DZ 1S/0E/04 715 
C02S700CÜCI - COISTÍIDUILXÇL CHEFE I?:C2 I4/C2/3< T-I/EI/CS 33.4 
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Total : 3714 
MÍJILA SI EL 2?. 2NI: SIA !IEVE£ =; ÍOC 220320-0 - ÍICSETARIC i2í;i!" ÍII :;rct 13/05701 Câ/IZ/03 líii 

; o v i oo - EICKRJIRIO AIMII-ISR; 2ÍF-2Í OÍ/U/y; oe/c-s/oí 273 
AOII IOOOÍO - A33 1 3 133:11 21 GAEHS IJFC4 Í4/&S/S7 23/03/12 1SH 
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10.21. FÉRIAS 

É o período de descanso remunerado, geralmente de 30 (trinta) dias, a que o 

servidor estatutário faz jus. As primeiras férias corresponderão ao ano em que o 

servidor completou 12 (doze) meses de efetivo exercício. Após completar esse 

período, o servidor estatutário poderá usufruir férias a qualquer momento dentro do 

ano. 

Durante as férias, o servidor estatutário faz jus a 01 (um) terço a mais da 
remuneração, proporcional ao quantitativo de dias marcados. É o período em que o 
servidor não presta serviços, mas tem direito à remuneração, a fim de lhe 
proporcionar a recuperação psíquica e física, além do convívio social. De acordo com 
a Constituição Federal de 1988, bem assim da legislação que rege os servidores 
desse Tribunal, as férias serão concedidas após o período de 12 (doze) meses de 
efetivo exercício - artigo 93, parágrafo primeiro, da Lei 6677/94 (Estatuto Servidor). 

Quanto à remuneração desse período, o legislador, acertadamente, entendeu 
que o trabalhador quando estiver em gozo de férias deve receber o mesmo que 
receberia se estivesse trabalhando. E mais, o legislador constitucional estabeleceu 
que durante o gozo de férias além da remuneração mensal recebida pelo servidor, 
este deverá receber mais 1/3 da sua remuneração para custear suas férias, na 
medida em que o valor da remuneração presumiu-se já comprometido com as 
despesas habituais. Em resumo, quando do gozo das férias o servidor recebe o valor 
de sua remuneração acrescido do terço constitucional. 

Contudo, de acordo com as análises das folhas de pagamento dos servidores 
deste Judiciários, apuramos que não é o que ocorre nesse Tribunal de Justiça. 
Explico. 

Da análise das folhas de pagamento observou-se que quando do gozo das 
férias os servidores recebem sua remuneração acrescida de outra remuneração no 
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mesmo importe, ou seja, recebem mais 100% da remuneração - o adicionai que era 

de 1/3 da remuneração, passou a ser de 100%. 

Constatando-se tal situação, esta equipe de auditoria procedeu às pesquisas 

pelo regramento estadual que previsse a gratificação de férias remunerada em 100% 

(cem por cento), sem obter sucesso. 

Em razão dessa ausência de norma, foi solicitado ao Tribunal de Justiça da 

Bahia o fundamento legal para a concessão de tal verba. Como resposta, foi 

concedida uma Certidão informando que em 25 de novembro de 1994 o Egrégio 

Tribunal Pleno decidiu que "a vantagem pecuniária correspondente a 100% (cem por 

cento) de gratificação de férias, que vem sendo paga aos magistrados há vários anos, 

está incorporada ao patrimônio dos mesmos, em face do princípio da irredutibilidade 

de vencimentos, não podendo ser violado o direito adquirido." Nessa mesma Sessão 

Plenária Ordinária Secreta, restou decidido também que "o disposto nessa decisão se 

aplica aos servidores do Tribunal e aos serventuários da Justiça que estiverem na 

mesma situação". 

Diante da leitura da certidão nota-se que, a mesma dispõe sobre a 

incorporação da referida verba de férias, ou seja, o acréscimo de 100% já vinha 

sendo concedido, e a partir da decisão em comento, a mesma passou a incorporar o 

rol de direitos do servidor. Sendo assim, conclui-se que a referida vantagem já havia 

sido concedida anteriormente, ao ponto que aquela sessão apenas analisava a sua 

incorporação. 

Após essa conclusão a questão que aqui nasce refere-se ao tempo de 

concessão desta verba e seu respectivo diploma legal. Até o momento essas duas 

questões não foram resolvidas; isso porque, não foi encontrada qualquer norma que 

disponha sobre a concessão dessa vantagem. 

Interessante registrar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2012, 

nos pedidos de providência 00024217020122000000 e 00022545320122000000, de 
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relataria da Ministra Eliana Calmon, relatou, sem citar qual o dispositivo legal, que 

havia legislação estadual que concedia a referida vantagem, aos magistrados, no 

percentual de 50% no Estado da Bahia. Tal legislação também não foi encontrada. 

Sendo assim, em razão da referência feita pelo CNJ, pressupomos como 
existente tal afirmação. Contudo, as informações não estão de acordo com o apurado 
nas folhas de pagamento, na medida em que o adicional referente as férias aqui 
encontrado fora no percentual de 100%, e não de 50% como aduzido pelo CNJ. 

Deixando de lado mais essa incongruência, o que se percebe é a existência 
de uma lacuna cronológica. A única informação encontrada a respeito do adicional de 
100% da remuneração no período de férias é uma certidão emitida pelo Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, referente a uma decisão tomada em Sessão Ordinária no 
ano de 1994. Além disso, considera-se o Pedido de Providência do CNJ em 2012 
para fins de justificativa. Até então, não se sabe qual a lei que estabeleceu o referido 
adicional nem o porquê da decisão do Tribunal Pleno sobre a incorporação. 

O próprio Tribunal de Justiça não soube informar o amparo legal dessa 
gratificação de 100% de férias. 

Ademais, com relação aos magistrados, como bem frisou o CNJ, a majoração 
do percentual de férias viola o princípio da igualdade de tratamento, garantido pela 
Constituição Federal a todos os membros do Poder Judiciário. Somado a isso, 
prossegue afirmando que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) veda a 
concessão de qualquer tipo de adicional ou benefício, que não esteja entre os 
previstos na própria lei. 

Com relação aos servidores, existe uma completa lacuna sobre o tema. A 
única referência a essa vantagem é a referida decisão do Tribunal Pleno de 1994 que 
estendeu a decisão, anteriormente citada aos servidores e serventuários os mesmos 
direitos supostamente já adquiridos pelos magistrados. 
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A questão que não parece clara é a motivação da decisão do Pleno sobre a 

incorporação, ou ainda, o fato gerador da referida decisão. 

Noutra quadra, diante da análise das folhas de pagamento, pode-se perceber 

que os novos servidores que ingressaram no quadro desse Tribunal, após a referida 

deliberação, continuaram a perceber o adicional em 100%. Logo, por mais que este 

decisium tenha visado a incorporação do adicional nesse percentual, para os 

servidores que ingressaram posteriormente no quadro de servidores a referida 

decisão do Tribunal Pleno foi no sentido de conceder vantagem pecuniária, e não de 

W decidir sobre sua incorporação. Raciocínio esse, que se extrai em razões dos indícios 

que houve norma concedendo o referido adicional anteriormente. 

TCE/GEPRO 

PG. 548 

Isso porque o Tribunal Pleno não iria deliberar sobre a incorporação de 

alguma vantagem senão por motivo da sua extinção. Repito, quando se fala em 

incorporação fala-se da vantagem que deverá adentrar o patrimônio no servidor de 

forma definitiva, por razões de sua extinção, na medida em que caso não tenha 

ocorrido a cessação da referida verba, não haveria motivo de se falar em 

incorporação, salvo se fosse o caso de estabelecer determinado prazo para a 

ocorrência da incorporação - como calhou, através de lei, com o Adicional de Função 

(verba presente nas folhas de pagamento desse Tribunal e incorporada após 5 anos 

consecutivos ou 10 anos intercalados de recebimento), o que no caso da verba de 

férias, não ocorreu. 

Logo, o decidido pelo Pleno teve o condão de conceder vantagens para 

aqueles que ingressaram posteriormente à decisão - o que não é aceito pelo 

ordenamento jurídico. Isso porque as regras de processo legislativo previstas na 

Constituição Federal aplicam-se aos Estados-membros. Significa dizer que compete 

exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a sanção de leis, lato sensu, que cuide 

da remuneração dos servidores públicos. Acresça-se a isso o fato de que conceder 

vantagens pecuniárias gera aumento de despesas e isso faz necessária a previsão 

orçamentária. 
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Em resumo, o que ocorreu foi a concessão de vantagens através de ato 

administrativo - para os servidores que ingressaram no quadro desse Tribunal, após 

essa decisão. 

Não há necessidade de discorrer sobre a possibilidade de ato administrativo 

dispor sobre remuneração do servidor público, principalmente, em razão de já ter sido 

dito nas linhas precedentes que a sanção nesse aspecto é do Poder Executivo. 

A questão em tela fita saber sobre os efeitos da sua concessão nos dias 

» atuais. Ou melhor, sobre a existência de direito adquirido a esses servidores. 

Temos entendimento negativo quanto à aquisição deste direito por parte dos 

servidores pelas razões seguintes. 

Até a Lei n° 9.784/99, a Administração podia a qualquer tempo rever seus 

próprios atos, quando eivados de nulidade - art. 114, da Lei n° 8.112/90. O art. 54, da 

Lei n° 9.784/99, estabeleceu o prazo de cinco anos para a Administração anular os 

atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, 

contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

^ Assim, quanto aos atos anteriores à lei, o prazo de cinco anos tem por termo 
a quo a data da vigência da lei, e não a data do ato. Assim, é perfeitamente possível a 
sua revisão. 

A vantagem pecuniária criada por decisões administrativas não está 
amparada por qualquer respaldo legal, estando em desacordo com o princípio da 
legalidade administrativa. O regime previsto na Constituição Federal de 1988 veda à 
Administração o pagamento de parcela de remuneração sem previsão legal e, via de 
conseqüência, torna-se impossível a incorporação dessa vantagem pecuniária ao 
patrimônio dos servidores. 

l ü t / ü t H K U 

PG. 549 
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Por tal razão, não resta configurada qualquer irregularidade, ilegalidade ou 

ofensa a direito adquirido, quanto da suspensão de pagamento de vantagem 

percebida indevidamente. 

M 
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10.22. FUNÇÃO GRATIFICADA 

Também denominada por "Função de Confiança", a Função Gratificada 

somente pode ser conferida a servidores do quadro efetivo, sendo este posto de livre 

nomeação e exoneração pela autoridade competente. 

Esta verba, quando presente na folha de pagamento, atesta um acréscimo 

salarial pago ao servidor efetivo que exercer função de direção, chefia e 

assessoramento, nos termos do artigo 37, inciso V, da Constituição Federal. Vejamos: 

Art. 37. (...) 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 

por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento; 

A Lei n^ 12.216 de 30 de maio de 2011, ao criar as funções gratificadas de 

assessoramento administrativo e jurídico nos Gabinetes de Desembargador do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estatuiu que estas destinavam-se ao 

desempenho de serviços internos, de cunho administrativo e de caráter jurídico, nos 

Gabinetes dos Desembargadores. 

Esta mesma norma estatui ainda que as funções gratificadas de 

assessoramento administrativo podem ser exercidas por servidores de qualquer 

graduação superior ou com segundo grau completo, enquanto aquelas vinculadas ao 

assessoramento jurídico somente poderão ser exercidas por bacharéis em Direito. 

immm 
M H H 
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Por se tratar de vantagem acessória que gratifica o exercício de função de 

direção, chefia e assessoramento, concluímos que esta, além de incompatível com o 

Cargo em Comissão, também não poderá ser concedida em conluio à Gratificação por 

Condições Especiais de Trabalho - CET. 
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10.23. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS 

A Gratificação pelo Exercício de Atividades Externas foi referida no artigo 13 

da Lei n?. 11.170, de 26 de agosto de 2008, vindo a ser regulamentada somente no 

exercício de 2013, por meio da Resolução n .̂ 09, de 19 de junho de 2013. 

Por meio desta bonificação, devida exclusivamente aos servidores no 

exercício de atribuições soberanamente de natureza externa, os Oficiais de Justiça 

Í Avaliadores, quando no exercício regular de cumprimento de mandados e atos 

processuais de natureza externa, terão direito à sua percepção. 

Pela simples análise da natureza jurídica desta verba, verificamos que a 

mesma é incompatível com o Adicional de Horas Extraordinárias, visto que não há 

possibilidade de controle de freqüência e de horários dos servidores que exercem 

atividades externas ao Tribunal. 

TCE/GEPRO 
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10.24. GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA 

Salário Família é o benefício pago aos servidores ativos e inativos, na 

proporção do respectivo número de dependentes, até que estes alcancem a idade ou 

situação prevista em lei para o cancelamento da vantagem. O artigo 137 da Lei n^. 

6.677/1994 descreve as situações nas quais este benefício será concedido. Vejamos: 

r C & G 6 - p R o 

N i 
Art. 137 - O salário-família será pago aos servidores ativos e inativos que 

tiverem os seguintes dependentes: 

I - filho menor de 18 (dezoito) anos; 

II - filho inválido ou excepcional de qualquer idade, desde que devidamente 

comprovada sua incapacidade mediante inspeção médica pelo órgão 

competente do Estado; 

III - filho estudante, desde que não exerça atividade remunerada, até a idade 

de 24 (vinte e quatro) anos; 

IV - cônjuge inválido, que seja comprovadamente incapaz, mediante inspeção 

médica feita pelo órgão competente do Estado, e que não perceba 

remuneração. 

Parágrafo único - Estende-se o benefício deste artigo aos enteados ou 

tutelados e aos menores que, mediante autorização judicial, estejam 

submetidos à guarda do servidor. 

Esta mesma lei determina que o salário família corresponderá a 7% (sete por 

cento) do menor nível da escala de vencimentos do servidor público estadual, 

amparando ainda a possibilidade de pagamento em dobro para o dependente 

inválido. 
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0 salário-família relativo a cada dependente será devido a partir do mês em 

que se comprovar o ato ou fato que lhe der origem e deixará de ser pago no mês 

seguinte ao ato ou fato que tiver determinado sua supressão, não podendo sofrer 

qualquer desconto nem ser objeto de transação, consignação em folha de 

pagamento, arresto ou penhora, além de não estar sujeito a qualquer forma de 

tributação. Ainda, este benefício não servirá de base para qualquer contribuição, e 

será suspenso quando o servidor, comprovadamente, descurar da subsistência e da 

educação dos dependentes. 

Em análise às folhas de pagamento dos servidores deste Tribunal, apuramos 

que o valor pago a título de salário família é de R$ 12,60 (doze reais e sessenta 

centavos) por dependente. 

As Portarias Interministeriais do Ministério da Previdência Social, vinculada 

ao Ministério da Fazenda estabelecem os parâmetros de concessão do salário família. 

São elas: 

• PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 77, DE 11 DE MARÇO DE 2008 

• PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF N5 48, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009 

• PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF N^ 350, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009 

• PORTARIA MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA - MF / DA PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS N? 333 DE 29.06.2010 

" PORTARIA MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA - MF / DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - MPS N^ 568 DE 31.12.2010 

• PORTARIA INTERMINISTERIAL - MF/ MPS N5 407 de 14.07.2011 

• PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF N- 2 DE 06.01.2012 

• PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nç 15, DE 10 DE JANEIRO DE 2013 
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As Portarias acima referidas definem o quantum remuneratório dos 

segurados que terão direito à percepção do salário família. Notemos: 

A partir de 01/03/2008 Salário Família 
até R$472,43 R$ 24,23 
de R$ 472,44 até R$ 710,08 R$ 17,07 

A partir de 01/02/2009 
até R$ 500,40 R$ 25,66 
de R$ 500,41 até R$ 752,12 R$ 18,08 

A partir de 01/01/2010 
até R$531,12 R$ 27,24 
de R$ 531,13 até R$ 798,30 R$19,19 

A partir de 01/07/2010 
até R$ 539,03 R$27,64 
de R$ 539,04 até R$ 810,18 R$ 19,48 

A partir de 01/01/2011 
até R$ 573,91 R$29,43 
de R$ 573,92 até R$ 862,60 R$ 20,74 

A partir de 01/01/2012 
até R$ 608,80 R$31,22 
de R$ 608,81 até R$ 915,05 R$ 22,00 

A partir de 01/01/2013 
até R$ 646,55 R$ 33,16 
de R$ 646,56 até R$ 971,78 R$ 23,36 

Note-se que o Regime de Previdência estipula a remuneração mínima para 

que se tenha direito ao aludido salário. Todavia, em desacordo com tal previsão, esta 

Administração concedeu o benefício de modo indiscriminado a todos os servidores 

que possuíssem dependentes nas condições acima elencadas. 
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Como ateste desta informação, em 2001, com a edição da Lei n^. 7.815, de 29 

de maio, as cotas de salário família concedidas indevidamente aos servidores que a 

elas não teriam direito passam a ser convertidas em vantagem pessoal, cujo valor é 

irreajustável e será devido enquanto perdurar a condição de dependência que 

motivou a concessão do benefício. Desta forma, as cotas de salário família 

concedidas até a data de publicação desta lei foram incorporadas a título de 

vantagem pessoal, de modo que aquelas conferidas aos servidores após o advento 

desta lei não poderão ser convertidas. 

Ponto interessante de destaque refere-se à não regularização do salário 

família para fins de concessão no âmbito estadual deste Ente Federativo, motivo pelo 

qual questionamos a aplicabilidade das regras de previdência geral no âmbito desta 

Administração. 
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10.25. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE EFICIÊNCIA 

É a gratificação devida exclusivamente aos servidores efetivos que 

ingressaram no Poder Judiciário após 04 de junho de 2001 que não a percebam, 

nem a vantagem pessoal instituída pela Lei Estadual n° 7.816/01 - Gratificação de 

Estímulo à Eficiência. 

Com o advento da Lei 11.919/10 essa gratificação foi convertida em 

vantagem pessoal, no valor de R$ 369,38 (trezentos e sessenta e nove reais e trinta 

e oito centavos), de modo que somente os servidores que ingressaram no Poder 

Judiciário até a aludida lei teriam direito à sua percepção e conseqüente conversão 

em vantagem pessoal. 

Por meio dos procedimentos de auditoria, apuramos os seguintes valores 
nas folhas de pagamento, que se reajustaram na seguinte ordem: 

• Jan/2009-R$369,38; 

• Abril/2011-R$391,21; 

• Abril/2012-R$416,64; 

• Jun/2013-R$424,97; 

• Julho/2013 - R$ 440,97. 

Em relação a esta verba, questionamos a sua aplicabilidade em razão para a 
qual a mesma foi criada, considerando que uma gratificação de eficiência, pela sua 
própria natureza, visa a concessão de benesse pecuniária ao servidor que 
apresentar melhor índice de aproveitamento. 

A própria lei não define de forma clara seus critérios de aplicabilidade e desta 
forma, o seu enquadramento fica sob julgo individual dos concessores. 
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TCE/GEPRO 

PG. 548 

O Decreto n°. 152/2010 determinou, em seu artigo 9o, a suspensão do 

pagamento desta gratificação como medida de contenção de despesas com folha de 

pagamento, como se pode verificar: 

Art. 9o Suspender o pagamento da Gratificação Especial de Eficiência 

prevista no art. 14 da Lei 11.170, de 26 de agosto de 2008, e determinar ao 

Setor de Recursos Humanos que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, 

proposta de regulamentação, com critérios objetivos e prazos para avaliação 

dos servidores. 

De posse desta informação, verificamos que alguns servidores perceberam 
esta verba mesmo diante da determinação expressa de sua suspensão por meio do 
decreto acima informado. Ainda, verificamos a incidência de servidores que 
percebem esta verba que se encontram fora do prazo previsto para o direito à sua 
percepção, quais sejam, aqueles que ingressaram no quadro efetivo de servidores 
com o advento da Lei 11.919/10. 

Em razão disso, apuramos as seguintes situações de não conformidade com 
a concessão desta verba: 

Segue anexo o relatório de verificação da incidência da verba 295 -
Gratificação Especial de Eficiência em decorrência da sua incidência durante o 
período auditado. 

Relatório de Incidência da verba 295 
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10.26. GRATIFICAÇÃO NATALINA 

Também denominada "Décimo Terceiro Salário", a Gratificação Natalina 

corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor ativo fizer jus, 

no mês do exercício, no respectivo ano, sendo considerado como mês integral a 

fração igual ou superior a 15 (quinze) dias. 

Esta modalidade de gratificação será concedida até o vigésimo dia do mês de 

dezembro, sendo possível o seu adiantamento parcial no mês de aniversário do 

servidor, independente de prévia manifestação, no mês de férias ou em outro no 

qual o funcionalismo em geral o perceba. 

É importante ressaltar que a importância percebida a título de gratificação 

natalina não poderá exceder a metade da remuneração do servidor percebida 

naquele mês, e que esta vantagem poderá também ser concedida aos servidores 

ocupantes de cargos de provimento temporário. 
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10.27. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INSALUBRES, 

PERIGOSAS E PENOSAS; 

Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de morte, fazem jus a um 

adicional sobre o vencimento do cargo permanente. Sua disciplina encontra respaldo 

no Decreto n°. 9.967/06, onde se dispõe que os adicionais de insalubridade e 

periculosidade serão concedidos com base na Legislação Estadual e nas Normas 

Regulamentadoras de números 15 e 16, e seus respectivos anexos, expedidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

O citado Decreto dispõe que a percepção de adicional de insalubridade será 
com base nos seguintes percentuais: 20% (vinte por cento), grau mínimo; 30% 
(trinta por cento), grau médio; 40% (quarenta por cento), no caso de grau máximo. 
Quanto ao adicional de periculosidade, o adicional é de 30% (trinta por cento). 

Ambas as verbas têm como base de cálculo o vencimento básico atribuído ao 
cargo efetivo ocupado pelo beneficiário. Todavia, é interessante registrar que o 
próprio Decreto remete à utilização das Normas Regulamentadoras 15 e 16 do 
Ministério do Trabalho e Emprego e, na NR 15 item 15.2 está disciplinado que o 
adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo da região. 

Em contrapartida, a Súmula Vinculante n° 04 do Supremo Tribunal Federal 
impõe que o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de 
cálculo de vantagem de servidor público. Este mesmo Tribunal, em respeito ao 
disposto na aludida súmula, tem admitido o vencimento básico como base de cálculo 
dos percentuais de insalubridade e periculosidade. 

Desta forma, e diante das apurações, concluímos que todos os servidores 
ativos da folha de pagamento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia estão em 
conformidade quanto a verba GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 
INSALUBRES, PERIGOSAS E PENOSAS. 
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10.28. IMPOSTO DE RENDA 

O imposto de renda e proventos de qualquer natureza tem sua previsão legal 

disciplinada nos artigos 153, lll, da CF e art. 43, I, II, § 1o e § 2o, do Código Tributário 

Nacional - CTN. 

Toda pessoa física titular de remuneração ou proventos de qualquer natureza 

é contribuinte do imposto de renda. O imposto de renda vai incidir sobre os 

rendimentos tributáveis percebidos pela pessoa física. 

O rendimento tributável é composto pelo rendimento bruto (salário bruto), 
descontando-se as parcelas indenizatórias, ou seja, auxílio-alimentação, auxílio-
transporte, auxílio-saúde, entre outros. Esse resultado representa a parcela do 
rendimento que poderá sofrer tributação. Entretanto existem alguns fatores que 
podem ser deduzidos, reduzindo ainda mais a base de cálculo. 

Isso quer dizer que antes de aplicar a alíquota do IR na base de cálculo 
encontrada, é possível fazer algumas deduções. A legislação do imposto de renda 
permite que sejam feitas, dentre outras, as deduções de previdência oficial, 
dependentes e pensão alimentícia. 

Logo, a base de cálculo representa o montante sobre o qual incidirão as 
alíquotas do IR es esse montante é obtido através da diferença entre o rendimento 
tributável e todas as deduções. 

A título de amostragem parcial, utilizando diferentes servidores no período de 
janeiro de 2009, observamos que a apuração do Imposto de Renda se deu da 
seguinte forma: 

TCE/GEPRO 
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Verbas Incidência 
Vencimento básico 6.060,43 

Cargo em Comissão 874,84 

Vantagem Pessoal Eficiência Lei 7885/01 369,38 

Adicional Tempo de Serviço 846,55 

Adicional Função 4.634,84 

Vantagem Pessoal AFI Símbolo 5.619,44 

(-) FUNPREV -1.235,05 

(-) Redutor PCS -8.113,39 
(-) Dependentes -144,20 
Base de Cálculo 8.912,84 

IRRF-27,5% 2.451,03 

Parcela a deduzir -662,94 
IRRF 1.788,09 

IRRF sobre Férias 
Salário de Férias 18.405,48 
Redutor Férias -8.113,39 
(-) Dependentes -144,20 
Base de Cálculo 10.147,89 
IRRF Férias 2.790,67 
Parcela a deduzir -662,94 
IRRF a Recolher 2.127,73 
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Da comparação entre os cálculos realizados e os valores encontrados na 

folha de pagamento conclui-se que os descontos realizados estão corretos, de acordo 

com a legislação vigente. 

Ainda, com a finalidade de demonstrar a exatidão dos cálculos, utilizamos 

outro servidor aleatório que no mês de dezembro de 2013 obteve os seguintes 

descontos em folha: 

T c e / G E p r 0 
pG. 564 

Verbas Incidência 
Vencimento básico 2.418,65 

(-) BAPREV -290,24 

(-) Dependente -171,97 

Base de cálculo 1.956,44 

IRRF - 7,5% 146.73 

Parcela a deduzir 128,31 

IRRF 18,42 

Realizando o cálculo da forma acima exposta chega-se ao valor descontado 
na folha de pagamento - R$18,42. Verificamos que para o aludido desconto não há 
inclusão da verba "ABONO PERMANENTE" na base de cálculo, por se tratar de 
parcela de caráter indenizatório. 

O imposto em questão incide sobre a renda, como o próprio nome diz. O fato 
é que o "conceito constitucional de renda" tem sido traduzido pela jurisprudência, pois 
os diplomas normativos não a conceituaram. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 
unanimidade no RE n.° 117.887-6/SP que a expressão "renda e provento de qualquer 
natureza" significa sempre "acréscimo patrimonial". Isso significa que a intenção do 
legislador é que o imposto de renda incida sobre todas as parcelas. 

Na verdade, as verbas não tributáveis são estabelecidas pela própria União. 
Isso porque a competência para legislar, em caráter exclusivo, sobre Imposto de 
Renda é da União, nos termos do inciso III do art. 153 da Constituição Federal. 
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Embora a Constituição Federal, no inciso I do art. 157 e no inciso I do art. 158, destine 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios o produto da arrecadação do Imposto 
sobre a Renda retido na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título, estes 
não têm competência para legislar sobre hipóteses de incidência, restringindo-se 
sua atividade à aplicação da legislação federal que disciplina o referido imposto. 

O Regulamento do Imposto de Renda (RIR) de 1999 detalha os rendimentos 

tributáveis, isentos e as deduções. 

Em resumo, somente as verbas caracterizadas como não tributáveis pela 
União, bem assim aquelas verbas que podem ser deduzidas são as que não fazem 
parte da base de cálculo do IR. As demais devem fazer parte do cálculo 
independentemente de sua denominação - art. 3,§4 da Lei n° 7.713/88. 

Interessante registrar que o ônus da devolução do imposto sobre a renda feito 
de forma incorreta deve ser atribuído ao ente responsável pela retenção, bem assim a 
arrecadação suplementar. Contudo, isso só pode ser verificado mediante processo de 
fiscalização de competência do órgão arrecadador. 

Ademais, na situação específica dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a 
retenção incorreta significa perda de receita para alguns entes, tendo em vista a 
repartição tributária de que cuida o art. 159 da Constituição. 
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10.29. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA 

A Parcela Autônoma de Equivalência não Tributada possui fundamento a 

partir da edição do Ato da Mesa da Câmara dos Deputados n° 76, em 1993, no qual 

foi reconhecido aos Magistrados o direito à percepção da verba de auxílio moradia. 

Em razão do reconhecimento deste direito, a Administração passou a 

conceder a verba a título de auxílio moradia, acrescida desta rubrica em folha, criada 

para ressarcir os Magistrados do auxílio moradia até o momento não desfrutado. 

Verificamos que, por sua natureza, trata-se de parcela de caráter 
eminentemente indenizatório, cujo computo é individualizado e se utiliza de critérios 
meramente subjetivos. Neste sentido, e em análise às folhas de pagamento dos 
Magistrados desta Casa, não há situações a tratar acerca desta verba de gênero 
puramente indenizatório. 
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10.30. REDUTOR DE PCS E FÉRIAS 

A verba "Redutor PCS" na folha de pagamento dos servidores do Poder 

Judiciário do Estado da Bahia reflete a forma de incidência do Plano de Cargos e 

Salários, advindo com a Lei n°. 11.170/2008. Por se tratar de um modo progressivo de 

implantação, esta parcela garante um decréscimo remuneratório no quantum bruto, 

para que a adequação dos salários dos servidores ocorra de modo a garantir, ao 

término do período designado em lei, o alcance dos vencimentos padronizados pela 

norma, visando assim uma equiparação salarial dos servidores que se encontram em 

situação assemelhada. 

Verificamos que esta verba somente incide nos contracheques dos servidores 
durante o exercício de 2009 - como ateste desta informação, verificamos em análise 
às folhas de pagamento que esta verba de desconto não possui mais qualquer 
referência em folha a partir de janeiro de 2010, e esta situação persiste até dezembro 
de 2013. 

Pela simples leitura da referida lei não se consegue apurar sua hipótese de 
incidência; apesar de se tratar de forma de implantação do novo Plano de Cargos e 
Salários, a própria Lei n°. 11.170/2008 não faz qualquer menção a esta rubrica. 

Nos meses de férias dos servidores verificamos igualmente a incidência da 
rubrica "Redutor Férias", que segundo informações repassadas pelo próprio Tribunal, 
possui a mesma fundamentação jurídica do "Redutor PCS". 

Informamos que devido ao fato de não apreciarmos a forma de incidência 
destas verbas em folha, não nos foi possibilitada a realização dos seus respectivos 
cálculos para apuração dos valores. 

pG- 567 
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10.31. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE: 

Verificamos a incidência desta verba por meio da análise nas folhas de 

pagamento de alguns servidores. Em resposta a solicitação acerca da 

fundamentação legal desta parcela, esta equipe de auditoria recebeu referência à 

Instrução Normativa RFB N° 1.127/11. Contudo, pela simples leitura desta Instrução 

Normativa, notamos que a mesma disciplina a apuração do Imposto sobre a Renda 

da Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os rendimentos recebidos 

acumuladamente. 

Em suma, concluímos que a referida norma não dispõe sobre o fundamento 

desta parcela e nem sobre a sua origem na folha de pagamentos do Tribunal. 

l a J U t v K U 

PG. 568 

Frise-se que muito embora se presuma que rendimentos acumulados são 
aqueles decorrentes do trabalho ou de aposentadoria, pensão, transferência para a 
reserva remunerada, por motivo de decisão judicial ou até mesmo em razão de 
alteração de remuneração referente a anos anteriores ao do recebimento, a 
denominação concedida à verba deixa dúbia a sua possibilidade de incidência, o 
que a torna obscura para fins de análise. 

Ademais, verificamos a incidência da aludida parcela nos contracheques dos 
servidores de forma significativa, porém em valores mais expressivos nas folhas de 
pagamento dos magistrados, em quantum fixo ou variado (valores diferenciados 
dentre os magistrados). A exemplo de valor fixo, mencionamos a incidência da verba 
na quantia de R$ 7.006,04 (sete mil e seis reais e quatro centavos) nos 
contracheques dos Juizes nos meses de junho e julho de 2011. 

Logo, a variedade de incidências da referida verba impossibilita a conclusão a 
respeito de sua real função, motivo pelo qual restou impossibilitada a apuração de 
seus respectivos valores nas folhas de pagamento. 
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10.32. REPOSIÇÃO ART.39 

Verificamos a incidência dessa verba nas folhas de pagamento de alguns 

servidores e, em razão do desconhecimento quanto à sua natureza, bem assim da 

genérica referência ao artigo 39 da Constituição Federal de 1988, solicitamos 

perante esta Administração a fundamentação legal da referida parcela. 

Em resposta, esta equipe de auditoria percebeu a informação de que a 

parcela é oriunda das horas extras percebidas em data anterior a vigência da Lei n°. 

6677/94, convertidas em "Reposição Art. 39 CF". A título de referência, mencionou-

se o Processo Administrativo 20275/09. 

Em busca de referências ao aludido processo administrativo, as pesquisas 

restaram infrutíferas, de modo que não foram encontradas quaisquer menções a 

este decisium. 

Notamos pela análise das folhas de pagamento que com o advento do 

Decreto n°. 152/2010 houve a suspensão da prestação de horas extraordinárias e 

após tal decisão o valor recebido pelos servidores a esse título (Hora Extra) 

continuou a ser percebido, contudo com outra denominação: Reposição art.39. 

Em verdade, essa nova denominação concedeu aos servidores a 

possibilidade de torná-la permanente em folha, garantindo aos seus titulares a 

percepção. Indagamos se tal situação poderia ocorrer, pois devido à escassez de 

informações acerca da parcela, não se pode afirmar a sua natureza jurídica. 

Explicamos. 

A natureza do "adicional", seja qual espécie for, tem por objetivo remunerar 

uma determinada condição mais qravosa. enquanto a mesma perdurar. Por esse 

motivo, cessada a situação, a incidência do adicional também deverá cessar. 
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Com relação a esta verba específica, verificamos que houve somente uma 

alteração de nomenclatura, garantindo-se a manutenção da parcela a título de 

reposição, o que onera a folha de pagamento. 

Somente para fins de comparação, a Súmula n°. 291 do Tribunal Superior do 

Trabalho trata das horas extras percebidas ao longo dos anos pelo empregado, 

quando cessada a situação de condição gravosa. Este Tribunal determina que o 

empregado terá direito à indenização correspondente ao vaior de um mês por cada 

ano trabalhado com a percepção do aludido adicional, sendo que o cálculo 

observará a média das horas suplementares efetivamente trabalhadas nos últimos 

12 (doze) meses, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. 

Entendemos que tal solução, além de garantir a não incorporação da 

benesse, culmina em menor oneração da folha de pagamento, eis que não haverá 

uma vinculação "ad eternum" do Judiciário quanto à liquidação desta verba. 

Ressalte-se que a incorporação de vantagens obriga a Administração ao pagamento 

da parcela mesmo após a cessação da situação garantidora do direito do servidor, 

por integrara sua remuneração. 

Como outrora informado, devido à sua incorporação a título de verba de 

reposição, não há como verificar a sua natureza jurídica, motivo pelo qual resta a 

indagação sobre a sua compatibilidade com o disposto no Decreto n°. 152/2010. 

Caso compreendamos que tal parcela altera sua natureza, não há situação de 

inconformidade a ser mencionada quanto a esta verba. Todavia, caso se entenda 

que a "Reposição art. 39 CF" mantém a natureza do adicional por horas 

extraordinárias, poderemos apontar como situações de inconformidade as seguintes 

matrículas: 

Lista de Servidores em situação de não conformidade - Reposição art. 39 CF 
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10.33. SALÁRIO REFERÊNCIA 

Salário Referência é uma verba de gratificação dos servidores efetivos que 

ocupem o quadro de Oficiais de Justiça Avaliadores deste Judiciário. A mesma foi 

instituída com o fito de indenizar os deslocamentos destes servidores quando no 

exercício de suas funções. 

Em resposta ao questionamento a este Tribunal, esta auditoria foi informada 

de que tal verba se referia a gratificação paga também a Comissários de Vigilância, a 

título de reembolso de transporte. Todavia, tal verba foi extinta com o advento da Lei 

n°. 6.411/92. Mediante solicitação de maiores subsídios, esta Administração referiu-se 

ao Processo Administrativo n° 38232/2011, do qual não encontramos referência, salvo 

a disposta abaixo; 

"38232/2011 - Controladoria do Judiciário 

Ante o exposto, acolho a manifestação da Consultoria Jurídica da Presidência 
e da Corregedoria Geral da Justiça, cujos Órgãos sustentam a 
incompatibilidade da verba denominada salário-referência com o sistema 
jurídico vigente no âmbito deste Poder, e determino á Diretoria de Recursos 
Humanos que adote as providências visando a excluir a nominada verba da 
remuneração dos servidores porventura beneficiados." 

Em que pese a determinação acima prever seu expurgo da folha de 
pagamento dos servidores, a mesma somente foi excluída a partir de fevereiro de 
2013. Ademais, em análise às folhas de pagamento dos servidores deste Judiciário, 
verificamos que não há inconformidades quanto à incidência desta verba no período 
auditado. 

r c e 
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10.34. UNIDADE REAL DE VALOR - URV 

As diferenças decorrentes do erro na conversão da remuneração de Cruzeiro 
Real para Unidade Real de Valor URV, devidas aos servidores do Poder Judiciário, 
foram apuradas, mês a mês, acrescidas de juros de mora mensais de 0,5% (meio 
por cento) e correção monetária, de 1o de abril de 1994 a 31 de dezembro de 2006, 
sendo que o montante devido a cada servidor foi liquidado em até 48 (quarenta e 
oito) parcelas, a partir de janeiro de 2007 até dezembro de 2010, observando-se a 
prescrição qüinqüenal para pagamento das parcelas vencidas, tendo como base a 
data da propositura da ação. 

Esta parcela possui previsão legal expressa no artigo 6o da Lei n°. 10.400/06, 

que lhe concedeu caráter indenizatório. 

Quanto à apuração e incidência desta parcela nas folhas de pagamento dos 
servidores, informamos que por se tratar de verba externa ao período de análise 
desta auditoria, restou impossibilitada a averiguação de seus valores. 

TCE/GEPRO 
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10.35. VANTAGEM PESSOAL 

As vantagens pessoais são gratificações conferidas aos servidores cujo 

caráter é eminentemente subjetivo, inerente às peculiaridades e especificidades de 

cada um. Verificamos por meio deste procedimento de auditoria que pela simples 

análise das verbas apuradas nas folhas de pagamento dos servidores não se 

consegue apurar a motivação específica para suas respectivas concessões. 

Esta modalidade de vantagem vem sendo concedida há tempos pelo 

Judiciário do Estado da Bahia sob diversos fundamentos, alicerçados no ordenamento 

jurídico vigente. Verificamos que o Estatuto dos Servidores Estaduais de 1966, qual 

seja, a Lei Ordinária n°. 2.323, datada de 11 (onze) de abril, estabelece vantagem 

pessoal aos servidores do quadro permanente que exerçam cargo em comissão ou 

função gratificada pelo interregno de 10 (dez) anos, nos seguintes termos: 

Art. 283 - Ao funcionário efetivo que exercer, por dez anos, cargo em 

comissão ou função gratificada, é assegurado o direito de continuar a 

perceber, no caso de exoneração ou dispensa como vantagem pessoal, o 

valor em dinheiro do vencimento ou gratificação correspondente ao símbolo 

de maior valor que tenha percebido pelo prazo de 3 (três) anos, obedecido, 

para o cálculo, o disposto no artigo 174 desta Lei. (grifos nossos). 

Verificamos que previsão semelhante foi apurada nos regramentos 

posteriores, o que convalida a incidência desta regra e de sua respectiva verba no 

ordenamento estadual, atualmente denominada como Estabilidade Econômica. 

A L. 2.323/66 informa ainda de modo expresso que esta vantagem será 

majorada sempre que houver aumento nos vencimentos dos servidores, decorrentes 

de desvalorização da moeda, nos mesmos percentuais, sendo possível a sua 

incorporação (desde que não sirva de base de cálculo para outras vantagens). Esta 

normativa previa ainda a possibilidade de alteração do valor da vantagem caso o 

servidor viesse a exercer um novo cargo em comissão ou função gratificada, 
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igualmente por período superior a 03 (três) anos, ocasião em que o mesmo teria o 

direito à percepção do valor do novo símbolo. Todavia, ao momento de assunção da 

nova gratificação, o servidor deveria optar pela percepção dos valores do novo cargo 

ou função ou pelo quantum já percebido a título de estabilidade. 

Leis posteriores estabeleceram a majoração desta modalidade de vantagem 

pessoal por meio de reajustes do vencimento básico ou valor percebido a título de 

cargo em comissão. Como exemplo, podem ser mencionados os seguintes 

regramentos: Lei n°. 4.019, de 13 (treze) de maio de 1982, Lei n°. 6.062 de 08 de 

maio de 1991, Lei n°. 6.354 de 30 de dezembro de 1991 e Lei n°. 6.403 de 20 de maio 

de 1992, que ocasionaram a majoração dos vencimentos e das respectivas vantagens 

em 40% (quarenta por cento), 65% (sessenta e cinco por cento) e 60% (sessenta por 

cento), respectivamente. 

Esta última lei ordinária tratou ainda da vantagem pessoal concedida pela Lei 

n°. 2.323/66, alterando os critérios para sua concessão e minorando o período para 

aquisição, como se vê pela simples análise do artigo 15: 

p G . * 7 A 

Art. 15 - Ao servidor contratado da Administração Direta, das Autarquias e 

Fundações Estaduais, que exercer por dez (dez) anos, contínuos ou não, 

cargos em comissão de direção, chefia, assessoramento superior e 

intermediário nos órgãos e entidades referidas ou função de confiança 

formalmente instituída em empresas públicas e sociedades de economia 

mista estaduais, é assegurado o direito de perceber, como vantagem pessoal, 

em caso de exoneração ou dispensa, o valor correspondente à gratificação do 

símbolo do cargo ou função de maior hierarquia que tenha exercido por mais 

de dois (02) anos, obedecido para cálculo o disposto no artigo 19 e seu 

parágrafo único da Lei n° 6.354, de 31 de dezembro de 1991. (grifos nossos). 

É interessante frisar que este dispositivo trata da possibilidade de concessão 

da benesse ao servidor contratado da Administração Direta, o que nos faz refletir 

sobre a sua inconstitucionalidade devido à possibilidade de sua condescendência ao 
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servidor admitido pelo Poder Público por meio diverso ao estabelecido no artigo 37 da 

Constituição Federal (ressalte-se que a Lei n°. 6.403 é posterior à atual Carta Magna). 

Em suma, o dispositivo supramencionado prevê a possibilidade de contratação de 

pessoal pela Administração e de concessão a este de vantagem pessoal de 

estabilidade. 

Em seqüência, com o advento do atual Estatuto dos Servidores Públicos do 

Estado da Bahia, a vantagem pessoal de estabilidade econômica adquiriu melhor 

roupagem e tratamento normativo, mantidas as prerrogativas da legislação anterior, 

conforme se atesta pela análise do artigo 92: 

Art. 92 - Ao servidor que tiver exercido por 10 (dez) anos, contínuos ou não, 

cargo de provimento temporário ou mandato eletivo estadual, é assegurada 

estabilidade econômica, consistente no direito de continuar a perceber, no 

caso de exoneração, dispensa ou término de mandato, como vantagem 

pessoal, retribuição equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do símbolo 

ou do subsídio correspondente ao cargo de maior hierarquia ou mandato oue 

tenha exercido por mais de 2 fdois) anos, ou a diferença entre o valor deste e 

o vencimento do cargo de provimento permanente. (grifos nossos). 

Este Estatuto corrige a redação conferida pela legislação anterior, expurgando 

do dispositivo a denominação "contratado", atribuída ao servidor da Administração. 

Todavia, o mesmo passa a assegurar a estabilidade àqueles que tenham assumido 

mandato eletivo em âmbito estadual, atribuindo, a título de vantagem pessoal a 

retribuição equivalente a 30% (trinta por cento) do maior valor de símbolo ou de 

subsídio que tenha percebido pelo exercício mínimo de 02 (dois) anos, ou a diferença 

desta percepção e o vencimento básico. 

Este regulamento estabelece ainda que será computado, para fins de 

concessão desta verba, o exercício de cargo em comissão, chefia e assessoramento 

superior e intermediário na Administração Direta, nas Autarquias e Fundações, e de 
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funções de confianças formalmente instituídas nas empresas públicas e sociedades 

de economia mista. 

O parágrafo sétimo do artigo 92 deste Estatuto prevê ainda a forma de 

incorporação da aludida vantagem: 

Art. 92. (...) 

§ 7o - A incorporação da vantagem pessoal, nas hipóteses do parágrafo 

anterior, será calculada e fixada com base no valor do símbolo 

correspondente ao cargo de provimento temporário da administração direta, 

da autarquia ou da fundação, onde seia o servidor lotado, que mais se 

aproxime do percebido pelo mesmo, não podendo exceder o valor do símbolo 

correspondente ao cargo de maior hierarquia. (grifos nossos). 

Além da possibilidade de incorporação desta vantagem, como acima 

explicitado, a norma ainda estabelece que a mesma somente poderá ser concedida, 

com a respectiva contagem de tempo de serviço, após o término do estágio 

probatório, sendo vedadas quaisquer parcelas retroativas aos servidores que 

anteriormente tenham se enquadrado em situação assemelhada (artigo 268). 

Note-se que até o presente momento somente a vantagem pessoal a título de 

estabilidade econômica foi juridicamente amparada. Entrementes, em 2001, o 

ordenamento jurídico baiano inova com a conversão das cotas de salário família 

indevidamente pagas aos servidores em vantagem pessoal, como dispõe o artigo 1o 

da Lei n°. 7.815: 

Art. 1o - As cotas de salário-famíiia concedidas até 31 de março de 2001. a 

servidores públicos estaduais, civis e militares, ativos e inativos gue percebam 

remuneração mensal superior ao limite estabelecido para concessão deste 

benefício pelo Regime Geral da Previdência Social, terão os seus 

correspondentes valores convertidos em vantagem pessoal irreaiustável, que 

169 
(51) 30375034 j www. rnad ela üditoresco rn.br | contato@madetaudltores.com.br 

Avenida Bastian. 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C6P; 90130-020 

mailto:contato@madetaudltores.com.br


t
 TCE^PRO 

xg Grupo PG 

T MACIEL 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

será paga conjuntamente com a remuneração de cada mês, sobre a qual não 

incidirá qualquer desconto ou vantagem. 

Parágrafo único - A vantagem pessoal prevista neste artigo será paga 

enquanto perdurar a condição de dependência que motivou a concessão do 

benefício, procedendo-se ao seu cancelamento no mês seguinte ao da 

ocorrência do ato ou fato que determine a suspensão do respectivo 

pagamento, (grifos nossos). 

Tal concessão inaugurou uma verdadeira "aberração jurídica" ao prever que o 

servidor passaria a perceber, a título de vantagem pessoal, uma benesse da qual não 

tem direito, em total prejuízo à instituição previdenciária responsável pelo seu 

pagamento em folha. Nota-se ainda que o parágrafo único do referido dispositivo 

pretende regulamentar a situação esdrúxula prevista no caput, ao informar que o 

pagamento da vantagem somente perdurará pelo período que supostamente motivou 

a sua concessão, sem informar a medida jurídica cabível para os casos de outorga da 

vantagem àqueles que não possuem qualquer situação de dependência que motivem 

a implantação da benesse. 

Conceder tal absurdo impende expressamente a Isonomia, na qual, segundo 

o filósofo grego Aristóteles, "devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

iguais, na medida de suas desigualdades" - o ordenamento jurídico, por meio desta 

norma, conceder tratamento equiparado a servidores que se encontram em situação 

totalmente diversa, o que não se pode admitir. 

Sequenciando a análise das vantagens pessoais, deparamo-nos com um 
novo contrassenso ao verificar que a Lei n°. 7.816, de 04 de junho de 2001, converte 
em vantagem pessoal a gratificação de estímulo à eficiência dos servidores do Poder 
Judiciário da Bahia. 

Primeiramente, é cabível a análise da natureza jurídica da Gratificação de 

Estímulo à Eficiência, Qualidade ou Produtividade, restabelecida pela Lei n° 4.655, de 

23 de dezembro de 1985 (alterada pela Lei n°. n° 6.411, de 19 de junho de 1992) e 
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reestruturada pela Lei n°. 6.955, de 04 (quatro) de junho de 1996. Por sua própria 

denominação, infere-se que tal gratificação busca precipuamente a bonificação de 

servidores que iniciarão atividades de cunho específico, com delimitadas habilidades 

e qualificações técnicas, visando a sua incitação. Em outras palavras, esta 

gratificação visa estimular o servidor para que o mesmo aumente ou 

garanta/mantenha a sua produtividade. 

Enquanto a Lei n° 4.655/85 prevê percentuais variáveis, a Lei n°. 6.955/96 

estabelece percentuais fixos, cujos valores somente variarão conforme o quantum 

arrecadado de custas mensais. Ocorre que em 2001, com o advento da Lei n°. 7.816, 

converteu-se esta gratificação em vantagem pessoal, de modo que à mesma foi 

estabelecido um valor fixo, passando a integrar a remuneração dos servidores, nos 

termos dos artigos 1o e 2o desta norma. 

Art. 1o - A gratificação de estímulo à eficiência, prevista no art. 2o, da Lei n°. 

6.955, de 04 de junho de 1996, fica convertida em vantagem pessoal pelo 

valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), de todos os servidores do Poder 

Judiciário gue a perceberem na data de entrada em vigor desta Lei, (grifas 

nossos). 

Art. 2o - A vantagem pecuniária de que trata o artigo anterior será paga 

conjuntamente com vencimentos do cargo, e integrará a remuneração para 

efeito de: 

I - Gratificação natalina; 

II - Cálculo da remuneração de férias; 

III - Abono pecuniário, resultante da conversão de parte de férias a que o 
servidor tenha direito; 

IV - Aposentadoria que ocorrer a partir da data em que esta Lei entrar em 
vigor, (grifas nossos). 

Esta lei estabelece ainda, no parágrafo único do artigo 2o, que esta vantagem 

pessoal é compatível com o adicional de função da Lei n° 6.355/91 e com quaisquer 
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outras vantagens existentes, devendo ser reajustada nos mesmos moldes que o 

vencimento básico. Ocorre que a partir do momento em que ocorre a alteração 

nominal da verba na folha de pagamento, perde-se a fundamentação de sua origem, 

o que pode acarretar em inconformidades quanto à concessão de benesses aos 

servidores. 

Como ateste desta alegação, em 2008 foi publicada a Lei n°. 11.170, onde se 
estatuiu a Gratificação Especial de Eficiência, extensível somente aos servidores 
efetivos que ingressaram no Judiciário após a conversão da Gratificação anterior em 
vantagem pessoal. Todavia, esta benesse também foi convertida em vantagem 
pessoal com a edição da Lei n°. 11.919, de 22 de junho de 2010. Deste modo, o 
ordenamento jurídico passou a prever duas vantagens pessoais com idêntico 
fundamento; ocorre que, como já informado, após a conversão, perde-se a natureza 
jurídica nominal originária da verba, possibilitando a concessão em duplicidade (já 
que norma determinante da conversão da gratificação anterior determina a sua 
compatibilidade com quaisquer outras vantagens existentes - artigo 2o, parágrafo 
único, Lei n°. 7.816/2001), o que não deve prevalecer. 

Além da possibilidade de duplicidade de vantagens com idêntico fundamento, 
a Lei n°. 11.170/2008 prevê ainda, em seu artigo 23, que auferida redução 
remuneratória aos servidores, inerentes à implementação desta norma, serão 
concedidas as diferenças deduzidas a título de vantagem pessoal, o que ampara a 
criação de uma nova modalidade desta benesse. 

A vantagem pessoal da Lei n°. 7.816/2001 é novamente amparada pela Lei 
n°. 7.885, de 23 de agosto de 2001, que estabelece um valor inferior de gratificação 
desta verba, desde que mantidos os créditos dos demais servidores que já a 
percebem na quantia prevista no regime anterior - artigo 5o. Esta mesma norma 
inova, em seu artigo 7o, criando uma nova modalidade de vantagem pessoal. 
Vejamos: 
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Art. 7o - Fica assegurada aos serventuários da Justiça que sofrerem redução 

na remuneração mensal do cargo permanente, decorrente da aplicação desta 

Lei, a atribuição de vantagem pessoal irremovível. irredutível e reajustável e 

oue possibilite a recomposição das referidas perdas, computando-se a média 

aritmética dos 10 (dez) maiores valores da remuneração do cargo 

permanente percebidos nos últimos 12 (doze) meses. 

§ 1o - Na apuração da remuneração determinada nos termos deste artigo, não 

serão computados a gratificação de férias, a gratificação natalina, o abono 

pecuniário e eventuais diferenças pagas no período. 

§ 2o - Para os efeitos do disposto neste artigo fica estabelecido que o 

adicional de tempo de serviço não incidirá sobre a vantagem pessoal nele 

instituída. (grifos nossos). 

Em suma, os servidores que sofrerem decréscimo remuneratório inerente à 

aplicação desta lei passam a perceber, a título de vantagem pessoal, a diferença 

deste valor em parcela irremovível, irredutível, porém reajustável, para que se permita 

a recomposição_das verbas do servidor. 

Art. 9o - Ficam incorporadas aos vencimentos constantes das Tabelas 

mencionadas no art. 1o desta Lei todas as parcelas remuneratórias 

permanentes dos serventuários da Justiça em atividade, exclusive a 

vantagem instituída pela Lei n°. 7.816, de 04 de iunho de 2001, e o adicional 

por tempo de serviço, (grifos nossos). 

Esta mesma lei inova mais uma vez ao prever, em seu artigo 9o, a 

incorporação da vantagem pessoal decorrente da Gratificação de Incentivo à 

Eficiência, além das demais de caráter permanente dos Serventuários: 

Com esta previsão, o ordenamento jurídico passa a prever a possibilidade de 

manutenção de inúmeras vantagens em folha com a mesma denominação "vantagem 

pessoal", sem que se saiba ao certo a motivação específica de cada uma, o que dá 
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ensejo a incompatibilidades remuneratórias, eis que se torna impossibilitada a forma 

de distinção das verbas constantes desta gratificação. 

Igualmente inovando, a Lei n°. 10.400, de 23 de outubro de 2006, em seu 

artigo 8o, previu, ao conceder uma nova redação à Lei n°. 7.885/2001, nova 

modalidade de vantagem pessoal, inerente à incorporação do adicional de função, 

fixada em valor nominal, nos seguintes termos: 

TCE/GEPRO 

PG. 562 

Art. 8o - O art. 3o da Lei n° 7.885, de 23 de agosto de 2001 , passa a vigorar 

com a redação que se segue, acrescido de dois parágrafos: 

"Art. 3o - Os servidores integrantes do quadro permanente do Poder Judiciário 

que na data da publicação desta Lei estiverem percebendo a gratificação do 

adicional de função criada pelo art. 5o, da Lei n° 6.355, de 30 de dezembro de 

1991, poderão incorporá-la até o limite de 150% (cento e cinqüenta por 

cento), desde que percebida pelo período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 

10 (dez) intercalados, calculado com base no percentual médio auferido no 

respectivo período aquisitivo, incidente sobre o valor percebido pelo servidor 

na data de configuração do direito. 

§ 1o - A concessão desta vantagem obedecerá a critérios objetivos fixados por 

Resolução do Tribunal e ficará condicionada à realização de atividades gue 

exijam maior assistência do servidor, gue há de ficar integralmente á 

disposição da unidade ou órgão, a critério do Presidente do Tribunal. 

§ 2o - A vantagem pessoal de que trata o caput deste artigo, fixada em valor 

nominal, será maiorada sempre no mesmo percentual atribuído ao cargo de 

provimento permanente". (grifos nossos). 

Note que o parágrafo primeiro informa que o referido adicional, incorporado a 

título de vantagem pessoal (nos termos do parágrafo segundo, supra), atesta que a 

concessão da vantagem obedecerá critérios objetivos, estando condicionada à 

realização de atividades de maior assistência do servidor ao Tribunal. Ocorre que é 
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inerente à natureza da vantagem pessoal ser subjetiva, o que vai de encontro com 

esta diretriz. 

Ainda, considerando que após o período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 
10 (dez) intercalados o servidor adquire o direito à incorporação do referido adicional, 
mesmo que ele não mais exerça funções nos moldes descritos acima, ele prossegue 
com a aquisição da gratificação, podendo adquirir uma nova vantagem caso 
posteriormente venha exercer outra atividade que exija requisitos específicos 
descritos em lei. 

Deste modo, com relação à implantação das vantagens pessoais aos 
servidores, há necessidade que se apure com atenção a forma de concessão, para 
que o servidor não venha a ser gratificado inúmeras vezes pelo exercício da mesma 
função com várias vantagens diferentes, expressamente previstas em lei. 
Considerando que as vantagens pessoais incorporadas em valor nominal são 
reajustadas no mesmo percentual de majoração dos vencimentos básicos (artigo 1o, 
inciso II, Lei n°. 12.211, de 20 de abril de 2011), tais concessões acarretam em 
grandes rombos na folha de pagamento de pessoal, onerando excessivamente o 
Poder Público. 

Em face das informações listadas, segue abaixo a lista de inconformidades 
referentes às vantagens pessoais auferidas: 

T C E/GEPRO 

PG. 175 
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10.36. VERBA DE REPRESENTAÇÃO 

A Verba de Representação estatuída pela Lei n^. 6.062, de 08 de maio de 

1991 (extinta em 2010), é atribuída pelo Presidente do Tribunal de Justiça aos 

ocupantes dos cargos de Diretor Geral, Chefe de Gabinete da Presidência, Secretário 

da Corregedoria Geral, Assistente Militar e Chefe da Assessoria de Planejamento, 

extensiva aos cargos de Diretor Geral, Assessor Chefe, Chefe do Serviço Jurídico, 

Chefe do Serviço de Fiscalização e Chefe de Posto Setorial do Juizado de Menores da 

Capital, em razão da complexidade, responsabilidade e peculiaridades das funções 

que desempenham e da dedicação integral que se exige dos seus titulares. 

Esta lei definia que a verba de representação poderia alcançar o importe de 

100% (cem por cento) do valor do respectivo símbolo. Todavia, a mesma foi extinta 

com o advento da Lei Ordinária n^, 11.919/2010. 

Em contrapartida, a Lei n9 6.982/1996 define a verba de representação do 

Presidente, Vice-Presidente e Corregedor Geral da Justiça, que será, 

respectivamente, de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento) e 30% (trinta 

por cento), respectivamente, sendo estes percentuais incidentes sobre a 

# remuneração deste entes. 
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ESTABILIDADE FUNCIONAL 

A estabilidade funcional pode ser definida como um atributo do cargo público 

que assegura a continuidade da prestação dos serviços prestados pelo seu 

ocupante, que são de caráter permanente. Em outras palavras, trata-se do 

estabelecimento de um vínculo imutável entre o servidor público e o respectivo ente 

estatal, visando a concessão da segurança jurídica nas relações. 

Tal estabilidade foi inicialmente amparada pelo artigo 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, que assim prevê: 

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das 
fundações publicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há 
pelo menos cinco anos continuâdôâ, e que não tenham sido admitidos na 
forma regulada no artigo 37, da Constituição, são considerados estáveis no 
serviço público. 

Por meio da análise deste dispositivo, entende-se que a partir da 
promulgação da Lei Maior, o requisito temporal de exercício ininterrupto de pelo 
menos cinco anos de serviço em cargo público sem a realização de concurso 
público tornam os servidores agraciados com esta prerrogativa. 

Esta norma assim dispõe com o fito de estabelecer maior segurança jurídica 
aos servidores que já se encontravam à disposição da Administração no exercício 
de suas funções ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 1988. Como 
prova disso, e a fim de ratificar este entendimento, a própria Carta Magna passou a 
prever (por meio da Emenda Constitucional n°. 19/98) a forma de ingresso no 
serviço público em seu artigo 37: 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

I -(.. .) 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração 
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Ato contínuo, o artigo 41 da Constituição Federal assegura a forma de 

aquisição da estabilidade pelos servidores que ingressam na Administração por 

meio de concurso público: 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores 

nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

Impende diferenciar a estabilidade funcional da efetividade, eis que o artigo 

19 do ADCT conferiu a estabilidade, mas não a efetividade, pois por meio deste 

dispositivo os servidores admitidos sem concurso público na Administração foram 

amparados. Devido a isso, entende-se pela impossibilidade de estender aos 

excepcionalmente estáveis direitos e vantagens instituídos em benefício de 

ocupantes de cargos de provimento efetivo. 

O STF possui entendimento pacificado neste sentido, senão vejamos: 

"Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com 

estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o 

instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço 

público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e 

adquirida pelo decurso de tempo. Estabilidade: artigos 41 da Constituição 
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Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de 

estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto 

inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em 

condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao 

funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de 

concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor 

constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há 

pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas 

as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável', mas não é 

efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no 

cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo 

direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam 

privativos de seus integrantes. O servidor que preenchera as condições 

exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88, é estável no cargo para o qual fora 

contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do 

cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade 

especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade 

regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a 

efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e 

nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de 

estabilidade excepcional, como título." (RE 167.635, Rei. Min. Maurício 

Corrêa, DJ 07/02/97)" 

Como visto, a efetividade é atributo do cargo designado ao funcionário desde 

o instante de sua nomeação. Já a estabilidade é a aderência, a integração no 

serviço público, que somente pode ser adquirida com o preenchimento de 

determinadas condições fixadas em lei, cumulados ao transcurso de tempo. 

Nesse sentido, trata-se de entendimento majoritário da Suprema Corte a 
proibição de transposição dos servidores estabilizados para cargos e/ou carreiras 
inerentes àqueles admitidos na Administração mediante aprovação em concurso 
público. 
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Em contrapartida, essa modalidade excepcional de estabilidade (amparada 

pelo artigo 19 da ADCT) concede aos seus beneficiários apenas o direito de 

permanência nas funções que se encontravam antes da promulgação da 

Constituição, sem o direito a alteração da natureza jurídica do vínculo empregatício 

e ao acesso à função diversa daquela desempenhada até o advento da 

promulgação da Lei Maior. 

No que tange aos beneficiados com esta estabilidade excepcional, 

encontramos o rol de empregados da Administração Direta da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, bem como das autarquias e fundações 

públicas. 

A Carta Magna exige que o servidor esteja vinculado a qualquer das pessoas 
jurídicas de direito público acima relacionadas, obtendo vínculo por período igual ou 
superior a 05 (cinco) anos ao tempo da promulgação da Constituição para que seja 
concedida a estabilidade funcional. Neste interregno, a prestação dos serviços deve 
ser contínua para que seja devida a concessão da benesse. 

Com base nas análises realizadas na folha de pagamento dos servidores 
ativos, foram identificadas irregularidades quanto à forma de implantação desta 
estabilidade funcional, eis que foi constatada a permanência indevida de vários 
servidores que não cumpriram as exigências expressamente previstas na lei. E a 
Norma Maior é taxativa quanto à observância destes quesitos - caso não sejam 
ressaltados em sua totalidade, não haverá possibilidade de concessão de vantagem. 

O artigo 33 da Emenda Constitucional n° 19/98 ressalta a idéia de concessão 
da estabilidade funcional somente aos servidores que ingressaram na Administração 
antes da data de 05 (cinco) de outubro de 1983: 

Art. 33. Consideram-se servidores não estáveis, para os fins do artigo 169, 
parágrafo 3o, II, da Constituição Federal aqueles admitidos na administração 
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direta, autárquica e fundacional sem concurso público de provas ou de provas 

e títulos após o dia 5 de outubro de 1983. 

Desse modo, conclui-se que os servidores que ingressaram após a data 

supramencionada são considerados legalmente como não estáveis e por não serem 

detentores desse direito perante a Administração e a Carta Maior de 1988. 

Tal situação se verifica na prática com relação aos servidores que 

ingressaram neste Tribunal após o dia 05 de outubro de 1983 como celetistas e 

assim permaneceram, adquirindo indevidamente a estabilidade funcional por meio 

de disposição constitucional prevista na Carta Estadual (que por sua vez não 

ampara o interregno previsto na Constituição Federal). Servidores que se encontram 

nesta situação encontram-se na listagem de clientes [C], também denominados 

como "Efetivos da Lei 6677" e os antigos empregados do IPRAJ - Instituto Ribeiro 

de Administração Judiciária. 

O IPRAJ (Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária) foi criado em 

1984, através da Lei Ordinária n°. 4.384, com o objetivo "planejar, coordenar, dirigir, 

executar e controlar as atividades de apoio administrativo em matéria financeira, de 

pessoal, de suprimento, de desenvolvimento de recursos humanos e 

organizacionais, assistência e previdência social", a serem definidas posteriormente 

em regimento, conforme o artigo 2o da lei ora mencionada. Sendo assim, tal órgão 

da Administração Judiciária foi criado sob a forma de autarquia, vinculada ao 

Tribunal de Justiça da Bahia, com personalidade de direito público, autonomia 

administrativa e financeira e patrimônio próprio. Ficou estabelecido, ainda, que para 

o ingresso no quadro de pessoal do IPRAJ, haveria a necessidade de concurso 

público de provas, sendo que os aprovados estariam submetidos ao regime 

celetista. Sendo assim, a criação do IPRAJ refletia a necessidade do Tribunal de 

Justiça da Bahia em ter sua independência do Poder Executivo, uma vez que era 

esse quem o administrava. 
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A lei de criação do Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária -

IPRAJ estabeleceu expressamente que os servidores que integrassem o seu quadro 

de empregados haveriam de se submeter a concurso público de provas, com 

posterior assinatura de contrato de trabalho (contrato individual de prestação de 

serviços), caracterizando-se, deste modo, o regime celetista. No entanto, restou 

nítido que a investidura se produzia por meio de processo simplificado, através da 

análise de currículos e da realização de entrevistas técnicas, conforme pode se 

perceber através do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2009. 

Sendo assim, fica evidenciado o flagrante descumprimento do que fora estabelecido 

na própria Lei de criação da Autarquia, mas precisamente em seu artigo 7o, 

parágrafo primeiro, onde se estabelece que: "A admissão de pessoal no quadro do 

IPRAJ será precedida de concurso público de provas". 

Com o advento da Constituição de 1988, restou estabelecido em seu artigo 

37, inciso II, que a investidura em cargo ou emprego público imprescinde da 

aprovação prévia em concurso publico de provas, ou de provas e títulos. Dessa 

forma, conclui-se que aqueles que ingressaram no quadro de funcionários do IPRAJ 

a partir de 03 (três) de outubro de 1983 sem concurso público deveriam ter o seu 

contrato rescindido, iá que não atingiram o prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no 

artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o Principio da Legalidade deve ser 

respeitado, uma vez que esse princípio determina que a Administração Pública, em 

qualquer atividade, esteja estritamente vinculada à lei - eis o que a doutrina 

denomina como Legalidade Estrita, ou Princípio da Legalidade Strictu Sensu. Desta 

forma, a Administração somente pode atuar mediante previsão legal. Já no âmbito 

particular, é permitido ao Administrado fazer de tudo, exceto o que a lei proíbe - eis 

o que se denomina Legalidade Lato Sensu. Desta forma, conclui-se que os 

servidores celetistas que ingressaram no serviço público após a data 

supramencionada sem a realização de concurso público encontram-se em situação 

de irregularidade. 

182 
(51) 30375034 j www.madetauditores.com.br | contato@maclelaudltoriesxom.br 

Avenida Bastian. 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C6P: 9 0 I 3 0 0 2 0 

http://www.madetauditores.com.br
mailto:contato@maclelaudltoriesxom.br


[ 
A Grupo 

T MACIGL* 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

Além da violação à Lei n°. 4.384/84 e à Constituição Federal de 1988, no ano 

de 1994 foi implantado um novo Estatuto, alegando que os servidores de qualquer 

dos Poderes, suas autarquias e fundações, estariam amparados por essa nova 

norma. Sendo assim, aqueles celetistas do IPRAJ que permaneceram exercendo 

função, mesmo que de forma ilegal, foram "amparados" pelo estatuto, adquirindo 

status de servidor estatutário. A título de exemplificação, é importante mencionar o 

artigo 9o da Lei n°. 6.932 de 1996: 

Art. 9o- O servidor ocupante de emprego de provimento permanente, que, em 

26 de setembro de 1994, contava com, no mínimo, 70 (setenta) anos de idade 

e não detinha a situação de aposentado por qualquer instituição 

previdenciária federal, estadual ou municipal, será declarado integrado, 

naquela data, no regime jurídico único, instituído pela Lei n° 6.677, da mesma 

data, com direito à aposentadoria prevista para a hipótese na Constituição 

Federal. 

O artigo de lei ora mencionado vem expressamente confirmar a idéia de que 

com o advento deste Estatuto, os servidores que não prestaram concurso público, e 

que por isso não se enquadram ao estabelecido no artigo 37 da Constituição 

Federal, são considerados estatutários. Ocorre que, tal estatuto impõe mudanças ao 

regime jurídico dos servidores, descumprindo o que estabelece a Carta Magna. O 

artigo 263, caput e parágrafo primeiro assim dispõem: 

Art. 263. Ficam submetidos ao regime jurídico desta Lei, os atuais servidores 

dos Poderes do Estado, das suas autarquias e fundações, regidos pela Lei n° 

2.323, de 11 de abril de 1966, bem como os regidos pelo Decreto-lei n° 5.452, 

de 1o de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), exceto os 

servidores contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão 

ser prorrogados após o vencimento dos respectivos prazos. 

§ 1o- Os servidores contratados anteriormente á promulgação da Constituição 

Federal. oue não tenham sido admitidos na forma regulada em seu artigo 37. 

são considerados estáveis no serviço público, excetuados os ocupantes de 
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cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, declarados, em 

lei, de livre exoneração. (grifos nossos). 

Desta forma, além de incluir os servidores do IPRAJ no rol dos estatutários, o 

próprio estatuto dispõe de forma contrária ao previsto no artigo 19 do Ato de 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) ao informar que os servidores que 

não foram admitidos por meio de concurso público, como determina o artigo 37 da 

Constituição Federal, serão considerados estáveis. No entanto o dispositivo já 

mencionado dispõe claramente em sentido contrário, ao prever que a estabilidade 

dos servidores que porventura não estejam em conformidade com o artigo 37 da 

Carta Magna de 1988, se dará em 05 (cinco) anos continuados. 

Percebe-se mais uma vez o descumprimento do estabelecido em lei, uma vez 

que para garantir a estabilidade o servidor que tenha sido admitido sem prestar 

concurso público (que seria o caso dos servidores que compunham o IPRAJ) 

deveria exercer a função pública pelo período de 05 (cinco) anos continuados, sendo 

estes anteriores à promulgação da Constituição. Sendo assim concluímos que tal 

determinação não fora seguida, uma vez que a Lei criadora do IPRAJ é datada de 

1984, perfazendo somente o total de 04 (quatro) anos. 

Desta forma, não há falar em estabilidade para os servidores do IPRAJ, de 

modo que ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Poder 

Público deveria proceder à rescisão dos respectivos contratos, tendo assim por 

extinto o vínculo irregular com a Administração Pública. 

Para ingresso no serviço público como estatutário, o Administrado deve se 

submeter à realização de concurso público. Tal afirmação pode ser ratificada com a 

ementa da ADI 980 de 2008, onde o Supremo Tribunal Federal deixou claro que 

para adquirir a posição de servidor estatutário, é imprescindível a realização dos 

exames supracitados, como pode ser constatado abaixo: 
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E M E N T A : 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ATO DAS DISPOSIÇÕES 
TRANSITÓRIAS (LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL) - ARTS. 46 E 53 
- NATUREZA JURÍDICA DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL -
EMPREGADOS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO 
FEDERAL - OPÇÃO PELO REGIME ESTATUTARIO - APROVEITAMENTO 
DE PROFESSORES ORIGINÁRIOS DE OUTRAS PESSOAS ESTATAIS NA 
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - NORMAS QUE 
PARECEM OFENDER O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO 
PÚBLICO (CF, ART. 37, II) - POSSÍVEL VULNERAÇÃO DA CLÁUSULA DE 
RESERVA REFERENTE A INICIATIVA, PELO GOVERNADOR, DAS LEIS 
SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - LIMINAR 
DEFERIDA. A Lei Orgânica do Distrito Federal constitui instrumento normativo 
primário destinado a regular, de modo subordinante - e com inegável primazia 
sobre o ordenamento positivo distrital - a vida jurídico-administrativa e político-
institucional dessa entidade integrante da Federação brasileira. Esse ato 
representa, dentro do sistema de direito positivo, o momento inaugural e 
fundante da ordem jurídica vigente no âmbito do Distrito Federal. Em uma 
palavra: a Lei Orgânica eqüivale, em força, autoridade e eficácia jurídicas, a 
um verdadeiro estatuto constitucional, essencialmente equiparável as 
Constituições promulgadas pelos Estados-membros. O Distrito Federal - a 
semelhança dos Estados-membros - esta sujeito ao princípio estabelecido no 
art. 61, par. 1., II, a e c, da Constituição Federal, que diz respeito a iniciativa 
exclusiva do Chefe do Poder Executivo para o processo de formação das leis 
que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos ou, 
ainda, sobre o regime jurídico dos servidores públicos na Administração direta 
e autárquica. - Não parece possível que, mediante simples opção, possa o 
empregado público sob regime contratual trabalhista passar a condição 
jurídico-administrativa de servidor estatutário, sem que se desatenda, com 
esse procedimento, a imposição constitucional do concurso público. 
Precedentes. - O Supremo Tribunal Federal tem repelido, por incompatíveis 
com o texto da Lei Fundamental, as normas legais que, independentemente 
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de concurso público, possibilitam o aproveitamento, nos quadros funcionais 

de entidade federada diversa (como o Distrito Federal), de servidor que ocupa 

cargo em outra pessoa política (União, Estados-membros e Municípios). 

Precedentes. (ipsis litteris). 

Desta forma, é nítido que os servidores celetistas que ingressaram na 

Administração Pública em 1984, através da criação do IPRAJ, estão em total 

desconformidade ao que se estabelece na Carta Magna de 1988. Sendo assim, a 

permanência destes como ativos em folha, é uma "aberração jurídica", afrontando o 

principio da legalidade presente no ordenamento jurídico brasileiro. 

Mesmo diante das incongruências apontadas, os servidores do IPRAJ 

continuaram a exercer suas funções normalmente, percebendo, além dos direitos 

que já haviam adquirido por meio das normas específicas desta Autarquia, as 

benesses dos servidores estatutários. 

Em 1998 é promulgada a Emenda Constitucional 19, criada com a finalidade 

precípua de impor à Administração o Regime Jurídico adotado pela Constituição 

Federal de 1988. A partir desta emenda, o regime dos servidores passa a ser 

múltiplo, sendo que eles poderiam ser enquadrados como estatutários, ou celetistas, 

a depender da previsão da lei para criação dos cargos ou empregos públicos. Sendo 

assim, a Emenda Constitucional é criada para ratificar o que o artigo 19 do ADCT 

ocasionou com a promulgação da Carta Maior de 1988. 

No mesmo ano em que o Estatuto dos Servidores é aprovado, em 1994, no 

mês de novembro a Lei n° 6.681 é criada para majorar os vencimentos dos 

serventuários da Justiça, dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, do 

Juizado de Menores da Capital, dos Juizados Especiais e de Pequenas Causas e 

dos servidores do Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária - IPRAJ. 
Aproveitando o momento, o Governo do Estado da Bahia promulga a norma citada, 

ratificando a idéia de que os servidores do IPRAJ são considerados como 

TCE/GEPRO 
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estatutários, mesmo sem ter adquirido estabilidade, ou terem sido aprovado em 

concurso público nos moldes previstos na Constituição Federal. 

Nessa mesma linha de inconformidades, intimamente relacionadas aos 

servidores do IPRAJ, no ano de 2004 foi criada a Lei n°. 8.977 onde se determinou, 

em seu artigo 1o, parágrafo único, que estariam inclusos no quadro da Secretaria do 

Tribunal de Justiça, vejamos: 

Art. 1o - O Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia estabelece a política e fixa as diretrizes para a 
administração do pessoal técnico-administrativo e auxiliar dos Ofícios e 
Serventias da Justiça e dos diversos órgãos da Secretaria do Tribunal de 
Justiça, respeitadas as peculiaridades de cada cargo. 
Parágrafo único - Incluem-se no Quadro dos Servidores da Secretaria do 
Tribunal de Justiça os Servidores do Juizado de Menores, dos Juizados 
Especiais e do Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária IPRAJ. 

Desta feita, os mesmos passariam a perceber o que já fora incorporado pelo 
início ilegal do seu vínculo com a Administração Pública, acrescido dos benefícios e 
aumentos atinentes aos servidores estatutários que foram aprovados em concurso 
público. Sendo assim, diversos reajustes foram feitos, como se percebe pela análise 
das Leis 6.681 de 1994; 9.280 de 2004 e 9.521 de 2005. 

Diante das inconformidades encontradas desde a criação do IPRAJ, o 
Conselho Nacional de Justiça, após procedimentos de auditoria parcial mediante 
coleta de dados e entrevistas com empregados desta Instituição, emitiu parecer no 
sentido de determinar a extinção desta Autarquia. Em detrimento disto, e em razão 
das peculiaridades deste Instituto que se encontrava sob investigação da 
Procuradoria Geral da República, em 2010 o Instituto Pedro Ribeiro de Arrecadação 
Judiciária foi extinto por meio da Lei n°. 11.918. Dessa forma, o Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia passou a responder pela sua própria administração, tomando 
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por herança todo o legado daquela Autarquia, sucumbida perante os atos e posições 

ilegais advindas desde a sua criação. 

Desta forma, conclui-se por meio destas análises e evidências de auditoria, 
no que concerne aos clientes [C] - Efetivos da Lei 6677/1994 - servidores ativos, a 
quantidade de incongruências jurídicas neste Instituto, que foi criado com o fito de 
estabelecer a organização e gestão administrativa do Tribunal, vindo a trazer 
somente incongruências, que culminaram em sua extinção. A vinculação dos 
servidores ao IPRAJ e posterior inclusão forçada destes ao regime estatutário 
representa manifesta violação aos ditames de estabilidade, eis que desobedecidas 
as diretrizes previstas em lei. 

Os servidores (remanescentes) do IPRAJ, que se encontram com o status de 
servidores "ativos" em folha de pagamento do Poder Judiciário da Bahia, encontram-
se em situação de irregularidade por violação à Lei Maior. Por não possuírem a 
garantia da estabilidade, como determina o artigo 19 do ADCT, estes empregados 
não poderiam prosseguir no serviço público, salvo se submetidos a concurso público 
de provas ou provas e títulos para investidura em cargo publico, como 
expressamente determina o artigo 37 da Constituição Federal. Sendo assim, a 
manutenção desses funcionários no quadro da Administração Pública viola 
diretamente os Princípios da Legalidade e da Isonomia, e por ricochete a Norma 
Maior do ordenamento jurídico brasileiro. 

Por analogia, para melhor entendimento, trazemos à baila a pirâmide de Hans 
Kelsen, dispondo que o ordenamento jurídico é um sistema de normas e que estas 
se encontram em ordem hierárquica, seguindo normas da Constituição do país que 
se encontra no topo da pirâmide. Acima da Constituição há a norma fundamental, 
que está presente em todos os sistemas jurídicos, de onde emana todo o direito. É 
este sistema hierárquico de normas que permite o controle de constitucionalidade. 
Desta forma, vejamos: 
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Em suma, por desrespeitar a norma que rege o ordenamento jurídico 

brasileiro, o regramento estadual que ampara a permanência dos servidores do 
IPRAJ como estatutários deve ser considerado inconstitucional, sendo inadmitida a 
sua aplicabilidade. 

Apurações: 
Em análise às pastas dos servidores, verificamos inadequações com relação à 

concessão da estabilidade funcional nas matrículas abaixo arroladas: 
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11. VERIFICAÇÃO A ADERÊNCIA DO PROVIMENTO / ADMISSÃO EM RELAÇÃO 
AO DIVULGADO NO D1ÃRIO OFICIAL 

Com o fito precípuo de averiguar a adequação dos provimentos e admissões 

dos servidores e a vinculação destas informações àquelas divulgadas no Diário 

Oficial, efetuamos a análise das pastas dos servidores ab /M/o, visando a 

parametrização das mesmas com os cargos ocupados. Para tanto, utilizamo-nos do 

acesso ao Sistema de Gerenciamento de Arquivos - SGA, implantado pela empresa 

EGBA para gestão de documentos desta Administração. 

* 

Em análise às pastas, verificamos que grande parte dos servidores com mais 

tempo de serviço nesta Instituição não possui a publicação referente ao seu ingresso 

na Administração por meio de acostamento de página do Diário Oficial. Em 

contrapartida, constatamos que devido ao ingresso destes em momento deveras 

anterior à Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, parcela 

destes possui em sua pasta um Contrato de Prestação de Serviços firmado com o 

Tribunal de Justiça, o que atesta, com relação à alguns, a desconformidade não 

somente com relação à aderência do provimento, mas também com relação à forma 

de admissão no quadro de pessoal da Administração. 

Notamos igualmente estes servidores que possuíam um Ajuste firmado com o 

Tribunal posteriormente ingressaram com pleito administrativo solicitando o cômputo 

deste período para fins de contagem de tempo de serviço. Com o atendimento destas 

solicitações em sentido favorável, verificamos que a publicação deste decisium consta 

da pasta dos aludidos servidores, inclusive para fins de enquadramento dos mesmos 

nesta Administração em regime diferenciado. 

Cientificamos ainda que nas pastas de determinados servidores, ainda 

tratando daqueles que ingressaram há tempos no Tribunal, verificamos que somente 

encontramos documentos referentes à sua situação na Administração após os anos 

de 1990 e 1991, o que tornou impossibilitada a busca dos respectivos Diários Oficiais 

com as comprovações de aderências de provimento e admissões. 
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Quanto aos servidores com ingresso recente nesta Instituição, verificamos a 

totalidade da documentação em suas respectivas pastas virtuais até o exercício de 

2012, eis que a empresa contratada para promover a digitalização e o arquivamento 

dos dados ainda se encontra em procedimento de implantação e adaptação dos 

documentos para disposição no modo virtual. 

Esta equipe de auditoria foi cientificada pela Diretoria do Departamento de 
Recursos Humanos acerca da lotação de um servidor específico com a finalidade 
única de proceder à análise dos Diários Oficiais, com o fito de sincronizar as 
informações contidas nesta cartilha com as pastas dos servidores, no intuito de 
mantê-las sempre atualizadas. 
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12. VERIFICAR A ADEQUAÇÃO DOS CARGOS X SALÁRIOS NA FOLHA DO TJ 

Para fins de verificação da compatibilidade entre cargos e salários dos 

servidores, esta equipe de auditoria se utilizou das informações contidas no mapa de 

tempo de serviço, do anexo ao Plano de Cargos e Salários a fim de efetuar a 

comparação destes dados com os documentos encontrados nas respectivas pastas. 

Por meio destas análises, verificamos que há servidores que em momento 

deveras remoto, foram enquadrados em cargos incompatíveis com sua formação. A 

título de exemplo, podemos mencionar os servidores que, a tempos remotos, eram 

enquadrados como profissionais de nível médio. Com o advento do Plano de Cargos 

e Salários, grande parte destes foi enquadrada como ocupantes de cargo de nível 

superior, o que ocorre com os antigos oficiais de justiça e os avaliadores judiciais. 

Verificamos por meio do Plano de Carreiras de 2008 que ambas as funções 

passaram a ser cumuladas ao mesmo cargo, qual seja, Oficial de Justiça Avaliador. 

Todavia, vale ponderar que trata-se de situação esporádica, excepcional, isolada, não 

podendo ser considerada como regra neste Tribunal. 

Constatamos que os servidores se encontram devidamente enquadrados nos 

cargos para os quais foram lotados. Para apurarmos esta verificação, comparamos as 

informações dos mesmos presentes em seus respectivos mapas, fichas funcionais e 

pastas. Apuramos determinados servidores que em análise ao mapa se encontrava 

em situação de desconformidade com o cargo ou símbolo ocupado; para fins de 

convalidação das checagens, em análise às fichas funcionais dos mesmos e de suas 

respectivas pastas, verificamos o enquadramento dos mesmos de forma correta, eis 

que obedecida a qualificação profissional exigida. Desta forma, apuramos a falha no 

preenchimento dos respectivos mapas que, conforme aduzido, encontram-se 

defasados em relação à atualização dos dados dos servidores. 

Lato sensu, a compatibilização da estrutura de cargos e salários é deveras 

complexa, eis que há um vasto rol de normas na folha de pagamento que não 
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puderam ter seus respectivos valores apurados, devido à impossibilidade de se 

averiguar a base para os respectivos cálculos, como é o caso das vantagens 

pessoais. 

Quanto ao vencimento básico em folha, constatamos a sua adequação com o 
Plano de Cargos e Salários, que delimita uma tabela de observância a depender da 
classe e nível do servidor - lembrando que este regulamento é claro quanto á 
aplicação do Plano anterior aos servidores ingressados entre os exercícios de 2008 e 
2015. 

Verificamos ainda que todas as verbas incidentes na folha, que somadas 

culminam na remuneração do servidor, possuem previsão legai, de modo que não há 

questionamento quanto à incidência das mesmas. 

Os testes de auditoria foram elaborados e pautados no conteúdo da Lei N° 
11.170/2008 e seus anexos. A legislação encontra-se disponível para consulta no 
conteúdo anexo a este relatório. 

u 
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13. VERIF ICAR A ADEQUAÇÃO DO GRAU DE INSTRUÇÃO DO S E R V I D O R 

CONSIDERANDO O S PRÉ-REQUISITOS EM R E L A Ç Ã O A E S C O L A R I D A D E PARA 

O C U P A Ç Ã O DO C A R G O 

Para realizar esta checagem, os procedimentos de auditoria utilizaram a base de 

dados constante no sistema SRH, que possui os registros incorporados e integrados 

com o sistema de arquivo de documentação dos servidores. 
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O cruzamento com as informações contidas na Lei 11.170/08 dão os critérios 

para avaliação e determinam os pré-requisitos para a ocupação de cargos e funções 

na administração. A legislação está descrita no Art. 9o da legislação: 
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Art. 9o - São requisitos de escolaridade para ingresso: 

I - para o cargo de Analista Judiciário: curso de ensino superior, inclusive 

licenciatura plena, correlacionado com a especialidade, se for o caso; 

II - para o cargo de Técnico Judiciário: curso de ensino médio, ou curso 

técnico equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o caso; e 

III - para o cargo de Auxiliar Judiciário: curso de ensino médio. 

Parágrafo único - Além dos requisitos previstos neste artigo, poderão ser 

exigidos formação especializada, experiência e registro profissional, a serem 

definidos em regulamento e especificados em edital de concurso. 
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De acordo com o atual Plano de Cargos e Salários - lei 11.170/08 - são 
requisitos de escolaridade para o ingresso para o cargo de Analista Judiciário o nível 
superior e para o cargo de Técnico o nível médio. Com relação aos cargos 
comissionados, o escalonamento FC-1 até FC-4 serão exercidos por servidores com 
formação em nível superior. 

Quanto a questão do escalonamento dos comissionados foram apuradas as 
seguintes situações: há um servidor selecionado de forma aleatória que exerce 
função comissionada símbolo FC-3, ou seja, deveria ter nível superior para exercer o 
respectivo cargo. Contudo, em seu mapa consta nível médio. Logo, percebe-se que 
existem servidores que não preenchem os pré-requisitos de escolaridade 
estabelecidos na lei e, portanto, não poderiam exercer as funções para o qual foi 
designado. 

Com relação aos ocupantes de cargo permanente a problema se deu no 
âmbito das substituições. Isso porque além do PCS, o Decreto 152/2010 trata de 

197 
(SI) 3037S034 { wwvv.macletauditorcs.com.br j contato@maclelaudltores.cam.br 

Avenida Bastian. 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - CEP: 90130-020 

mailto:contato@maclelaudltores.cam.br


, TCE/GEPRO 

Grupo PG 607 

TMACIGU 
Auditoria, Consultoria. Perícia e Assessoria 

situações de requisitos de escolaridade e proíbe a designação de servidor ocupante 

de cargo permanente de nível médio para substituir ou responder por cargo 

permanente de nível superior. Todavia, em razão da inexistência de outros servidores 

na mesma localidade com igual qualificação profissional, em hipóteses excepcionais 

vem se admitindo a substituição nestes moldes. 

Vale ressaltar que nas pastas dos servidores podemos verificar a decisão de 
deferimento da substituição baseada na exceção. Ou seja, devido à necessidade 
deixa-se a regra de lado e autoriza a substituição. Contudo, a não observância da 
norma deve ser exceção e não regra. Mas, essa justificativa - necessidade - concede 
lacunas para a inaplicabilidade do disposto no Decreto 152/2010, pois para os casos 
de substituição incorreta essa é a justificava utilizada. 

Por fim, situação que merece destaque refere-se à defasagem de 
informações constantes na "CERTIDÃO E MAPA DE TEMPO DE SERVIÇO", que não 
vem sendo atualizadas de acordo com as informações constantes na pasta dos 
servidores. Informamos que tal ocorrência pode gerar pagamentos, substituições e 
progressões incorretas. Um exemplo dessa situação entre as informações é que 
alguns servidores receberam progressões por curso de aperfeiçoamento e não consta 
na sua pasta a comprovação. A título de exemplo, um servidor aleatório recebeu 
progressão em razão de sua pós-graduação, contudo não há documentação que a 
fundamente em sua pasta. 

(31) 3 0 3 7 S 0 3 4 | www.marielauditores.com.br } contato@maddauditorcs.com.br 

Avenida Bastian. 366 - Menino Deus - Porto Alegre - RS - C€P. 90130-020 

198 

http://www.marielauditores.com.br
mailto:contato@maddauditorcs.com.br


X Grupo 

T MACIEI : 
Auditoria, Consultoria, Perícia e Assessoria 

TCE/GEPRO 

PG, 608 

> 

L 

14. VERIFICAR A ADEQUAÇÃO DA PROGRESSÃO DE CARREIRA 
CONSIDERANDO: CLASSE DE ENTRADA NO CARGO; INTERSTÍCIO; DEMAIS 
PRÉ-REQUISITOS PARA PROGRESSÃO (CURSOS DE CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL / ESPECIALIZAÇÃO); 

A Lei 11.170-08, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia, estabelece em seu artigo 10 que o desenvolvimento 
dos servidores nos cargos de provimento efetivo de carreiras dar-se-á por meio de 
progressão funcional, desde que suas diretrizes estejam expressamente definidas em 
regulamento. Em apertada síntese, a progressão horizontal ampara a elevação do 
servidor entre níveis da mesma carreira, enquanto a progressão vertical é 
caracterizada pela movimentação do servidor entre classes. 

Verificamos por meio das apurações auferidas neste procedimento de 
auditoria que somente no ano de 2013 a progressão deste Plano de Cargos e 
Salários foi regulamentada, o que ensejou a não ocorrência de progressões por 
escolaridade. 

Em 05 de março de 2013 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico a 
Resolução n° 01, de 20 de fevereiro de 2013, que regulamenta a progressão funcional 
dos servidores estabelecendo suas diretrizes. 

Deste modo, verificamos que a progressão por antigüidade será concedida ao 
servidor a cada dois anos de efetivo exercício no cargo, incluindo-se o período de 
estágio probatório, de modo que a ascensão ocorrerá em um padrão por vez, de 
modo automático. 

Já a progressão por merecimento prescinde da observância de critérios 
melhor pormenorizados. A Resolução supracitada informa que para atendimento 
desta progressão, os servidores serão submetidos à Avaliação de Desempenho por 
meio de preenchimento de formulário, observados os critérios de assiduidade, 
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disciplina, produtividade e responsabilidade, sendo o servidor avaliado entre as 

pontuações de 01 a 04. 

É interessante frisar que o servidor não terá qualquer progressão por 

merecimento caso venha a perceber punição disciplinar ou tenha mais de 05 (cinco) 

faltas não justificadas nem abonadas, por ano, independente de pontuação. 

A progressão por merecimento pode se dar por meio de titulação, por até 06 

(seis) padrões, desde que apresente documentação condizente com os quesitos 

) exigidos. Deste modo, a progressão daqueles enquadrados como técnicos dar-se-á 

por meio da comprovação da participação em: 

- Cursos de aperfeiçoamento ministrado por entidades de ensino público ou 
privado, bem como por órgãos ou entidades de formação, treinamento ou 
aperfeiçoamento públicos ou privados, com duração de 40h até 119h, desde que 
intrinsecamente relacionados com a área de atuação do servidor ou oferecidos pelo 
Tribunal de Justiça, caso em que a progressão será de 1 (um) padrão; 

TCE/GEPRO 

PG. 593 

- Cursos de aperfeiçoamento ministrado por entidades de ensino público ou 
privado, bem como por órgãos ou entidades de formação, treinamento ou 
aperfeiçoamento públicos ou privados, com duração de 120 a 359 horas, desde que 
com conteúdo relacionado com a atividade desenvolvida pelo servidor, ou ainda 
qualificação em curso de nível superior ou tecnológico, com carga horária de até 
2.400 h., reconhecido pelo MEC, caso em que a progressão será de 2 (dois) padrões; 

- Cursos de aperfeiçoamento ministrado por entidades de ensino público ou 
privado, bem como por órgãos ou entidades de formação, treinamento, 
aperfeiçoamento, extensão universitária ou especialização, públicos ou privados, com 
duração igual ou superior a 360 horas, desde que com conteúdo relacionado com a 
atividade desenvolvida pelo servidor, ou ainda qualificação em curso de nível 
superior, com carga horária superior a 2.400 h., reconhecido pelo MEC, caso em que 
a progressão será de 3 (três) padrões; 
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- Mestrado e doutorado que possuam relação com a atividade desenvolvida 

pelo servidor, caso em que a progressão será de 04 (quatro) e 06 (seis) padrões, 

respectivamente. 

Já a progressão daqueles enquadrados como analistas dar-se-á por meio da 

comprovação da participação em: 

- Cursos de aperfeiçoamento ministrado por entidades de ensino público ou 

privado, bem como por órgãos ou entidades de treinamento ou aprimoramento, 

públicos ou privados, com duração de 40 até 119 h, desde que intrinsecamente 

relacionados com a área de atuação do servidor ou oferecidos pelo Tribuna! de 

Justiça, caso em que a progressão será de 1 (um) padrão; 

- Cursos de aperfeiçoamento ministrado por entidades de ensino público ou 
privado, bem como por órgãos ou entidades de treinamento ou aprimoramento, 
públicos ou privados, com duração de 120 até 359 h, desde que intrinsecamente 
relacionados com a área de atuação do servidor ou oferecidos pelo Tribunal de 
Justiça, caso em que a progressão será de 2 (dois) padrões; 

- Cursos de aperfeiçoamento ministrado por entidades de ensino público ou 
privado, bem como por órgãos ou entidades de treinamento ou extensão universitária, 
públicos ou privados, com duração igual ou superior a 360 h, reconhecido pelo MEC, 
e comprovada sua relação com a atividade desenvolvida pelo servidor, caso em que a 
progressão será de 3 (três) padrões; 

- Mestrado e doutorado que possuam relação com a atividade desenvolvida 
pelo servidor, caso em que a progressão será de 04 (quatro) e 06 (seis) padrões, 
respectivamente. 
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Os servidores sempre ingressam na Administração no mais baixo dos níveis 

de sua classe, tendo esta como a inicial para incidência de suas respectivas 

progressões. 

Após a análise dos critérios estabelecidos para fins de progressão funcional, 
entendemos os mesmos como adequados, em plena concordância com Carta Maior 
vigente, podendo ser amplamente amparados por este ordenamento jurídico e 
utilizados para os fins aos quais se pretende. 

Cientificamos que este Tribunal não concedeu, neste período de auditoria, 
quaisquer progressões por merecimento, devido à falta de fundamentação legal. Esta 
modalidade de progressão comente veio a ser regulamentada no final do último 
exercício de análise, motivo pelo qual não há constatações a serem feitas acerca do 
tema. 

T C ^ P R 0 

P G . E ^ 
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15. VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO E C Á L C U L O DOS ADICIONAIS 

E S T A B E L E C I D O S , TAIS COMO PERICULOSIDADE, I N S A L U B R I D A D E ^ A L Ã R I O 

FAMÍLIA, AUXÍLIOS EM GERAL, ADICIONAL NOTURNO, V E R B A S E S P E C Í F I C A S 

INERENTES A DETERMINADAS FUNÇÕES, INCLUSIVE V E R B A S DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA, E N T R E OUTROS; 

O Estatuto dos servidores públicos do Estado da Bahia prevê em seu Título III 

os direitos, vantagens e benefícios dos servidores. Desta forma, todas as verbas 

amparadas por este tópico de análise encontram-se previstas neste título do 

% regramento como vantagens e auxílios. Cabe ressaltar, ab initio, que nem as 

indenizações, nem os auxílios se incorporam aos vencimentos ou proventos para 

quaisquer efeitos; em contrapartida, as gratificações e a vantagem pessoal de 

estabilidade econômica incorporam nos casos previstos em lei. 

Os adicionais encontram-se devidamente amparados no rol de gratificações, 

previsto no artigo 77 e seguintes do Estatuto outrora mencionado. Este dispositivo faz 

alusão expressa aos seguintes adicionais: 

- Adicional por Tempo de Serviço; 

- Adicional pelo Exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 

- Adicional pela prestação de serviços extraordinários; 

- Adicional Noturno. 

O Adicional por Tempo de Serviço é concedido ao servidor com mais de 05 

(cinco) anos de efetivo exercício no serviço público. Completado este qüinqüênio, ele 

terá direito ao percentual calculado à base de 1% (um por cento) somente sobre o 

valor do vencimento básico do cargo que ocupar, ou do símbolo do cargo que tenha 

se estabilizado (quando este for superior ao vencimento do cargo permanente), não 

sendo computadas quaisquer parcelas pecuniárias, ainda que incorporadas ao 

vencimento para outros efeitos legais; podendo ser considerado, para fins de 

concessão da benesse, o período de efetivo serviço prestado sob qualquer regime de 
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trabalho na Administração. O adicional somente será devido a partir do mês em que o 

servidor completar o anuênio^/' 

O Adicional pelo Exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas é 

amparado pelo artigo 86 e seguintes do Estatuto, onde se prevê: 

Art. 86 - Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres 
ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, 
fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo permanente. 

TC E/GEPRO 

PG. 613 

A concessão destes adicionais cessa com a eliminação do fator de risco que 
deu causa à sua inclusão em folha, sendo que o servidor, tendo direito a receber os 
adicionais de insalubridade e periculosidade, deverá optar por um deles. O Decreto 
n°. 9.967, de 06 (seis) de abril de 2006 disciplina a concessão destes ad ic ionais^^ 

Comprovado o labor em condições de insalubridade, o servidor fará jus à 
percepção de adicional de insalubridade, com base nos seguintes percentuais 
previstos no artigo 2o do referido decreto, nos percentuais de 20% (vinte por cento), 
30% (trinta por cento) e 40%, a depender do grau de insalubridade (mínimo, médio ou 
grande, respectivamente). 

Em contrapartida, o adicional de periculosidade será concedido ao servidor 
9 

em um percentual fixo de 30% (quarenta por cento) 

Os adicionais de insalubridade e periculosidade incidirão sobre o vencimento 
básico atribuído ao cargo efetivo ocupado pelo beneficiário, ou sobre o símbolo do 
cargo em comissão ocupado pelo servidor, e não servirão de base para cálculo de 
quaisquer outras vantagens, salvo as relativas a remuneração de férias, abono 
pecuniário resultante da conversão em espécie de parte destas e gratificação 
natalina. -
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O adicional pela prestação de serviços extraordinários é regido pelo artigo 90 

do Estatuto, e será devido ao servidor que exacerbar a hora normal de trabalho. A 

este será concedido um percentual de acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) por 

hora extra laborada, respeitado o limite de 02 (duas) horas diárias. A concessão deste 

adicional foi suspensa por meio do Decreto n°. 152/2010, que determinou a 

suspensão da contratação das horas extras, a qualquer título (sob quaisquer 

rubricas), sendo as parcelas fixas ou variáveis. Ocorre que para aqueles que 

possuíam o direito à sua incorporação houve a implantação da verba deJReposição 

dojrtigoJ39 da Constituição FederaL,,,,^^ 

i 
Por fim, o Adicional Noturno é a gratificação concedida ao serviço prestado 

entre as 22 (vinte e du'as) horas de um dia e às 5 (cinco) horas do dia seguinte, com a 
obrigatoriedade de acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) por hora laborada. 

Com relação às verbas indenizatórias, verificamos a incidência dos três 

auxílios previstos em lei, quais sejam, a Ajuda de Custo, as Diárias e o Transporte, 

sendo que seus valores serão determinados por R e g u l a m e n t o . ^ 

A Ajuda de Custo visa a compensação das despesas do servidor que, no 
interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, 
ou que se deslocar a serviço ou por motivo de estudo, no país ou para o exterior. 
Neste caso as despesas de transporte correm por conta da Administração, não 
podendo essa modalidade de auxílio superar importância superiora 15 (quinze) vezes 
o valor do maior vencimento pago pela Administração, exceto para fins de missão ou 
estudo no e x t e r i o r ^ ^ ^ 

As diárias serão concedidas ao servidor que se deslocar da sede em caráter 
eventual ou transitório e no interesse da Administração, sendo também concedidas ao 
servidor valores para fins de transporte, que não poderá ficar afastado por período 
superior a 180 (cento e oitenta) dias. 
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Já a indenização de transporte será concedida ao servidor que realizar 

despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços 

externos, na sede ou fora dela, no interesse da administração, ocasião em que será 

devidamente ressarcido das despesas ob t idas^^^^ 

Dentre os auxílios pecuniários podemos mencionar: 

- Auxílio Moradia - concedido ao servidor que se desloca de sua sede em 

caráter temporário em benefício e no interesse da Administração, que nunca será em 

valor inferior a 20% (vinte por cento) da remuneração do cargo permanente, pelo 

período máximo de 02 (dois) anos; 

- Auxílio Transporte - devido ao servidor para fins de remunerar suas 
despesas de deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, de modo que a 
participação do servidor não poderá ser superior a 6% (seis por cento) se seu 
vencimento básico; 

- Auxílio Alimentação - atribuído ao servidor visando a remuneração de suas 
despesas com remuneração. Como sabido, foi determinada a unificação deste auxílio 
em todo o Judiciário. 

Todas as verbas acima listadas foram apuradas na folha de pagamento dos 
servidores, sendo que seus cálculos foram elaborados com obediência estrita aos 
percentuais previstos na legislação em apreço, com exceção da verba "DESCONTO 
TRANSPORTE". 

Segue relação de servidores em situação de Não Conformidade em relação a 
verba 191 - Salário Família: ^ 

Relatório de incidência da verba 191 em servidores [Não Conformidadel 
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16. VERIFICAR A ADEQUAÇÃO SOBRE 0 PAGAMENTO DE VERBAS DE 
DEVOLUÇÃO E DIFERENÇA DE SALÁRIO (FOLHAS SUPLEMENTARES); 

Da análise das folhas de pagamento notou-se a presença de algumas 

devoluções e diferenças salariais. As devoluções mais constantes foram àquelas 

denominadas "DEVOLUÇÃO NÃO TRIBUTADA", "DIFERENÇAS RETROATIVAS", 

"COMPLEMENTAR NÃO TRIBUTADA", "DIFERENÇA DE NÍVEL" e "DIFERENÇA DE 

ANUÊNIO". 

) Com relação à primeira, observou-se a sua ocorrência, principalmente, na 

folha dos magistrados em valores padrões. Sua incidência (percentual e valores) e 
sua motivação são desconhecidas, pois os valores idênticos indicam que a parcela 
não tem ligação com a situação funcional especifica de cada magistrado já que o 
pagamento é feito indistintamente. Sendo assim, não foi possível apurar sua forma de 
cálculo e percentuais de incidência. 

No que diz respeito a "DIFERENÇAS RETROATIVAS" não foi possível chegar 
a uma conclusão especifica sobre o motivo do seu pagamento e a sua forma de 
cálculo. Os valores eram variados de acordo com o servidor/magistrado e não se 
sabe ao certo qual a sua motivação, contudo a própria denominação da verba sugere 
seu caráter devolutivo em razão de algum suposto pagamento feito a menor. 

Já em relação a "DIFERENÇA DE NÍVEL" é o pagamento da diferença de 
valor não pago quanto da progressão funcional, provavelmente, quando a referida 
progressão se deu em meados do mês e, somente, no período subsequente foi 
possível realizar o pagamento da progressão ocorrida anteriormente - basicamente, 
os valores são proporcionais ao numero de dias faltantes do mês anterior. Quando se 
trata de "DIFERENÇA DE ANUENIO" nota-se que é a diferença do valor do anuênio 
pago incorretamente quando da época de sua majoração. 

TC E/GEPRO 

PG. 616 
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Observou-se que consta nas folhas de pagamento de cada servidor a "data 

do anuênio" - que se refere a data em que haverá a majoração do seu adicional por 

tempo de serviço, contudo em algumas ocasiões o servidor somente recebia a 

referida verba um mês após a data que, de fato, deveria ter ocorrido o aumento. 

Nesse caso, no mês em que se inicia o pagamento majorado aparece, também, a 

rubrica "diferença anuênio" que se refere ao valor do aumento que já deveria ter sido 

pago. 

TCE/GEPRO 

PG. 593 

Ademais, outra devolução observada foi a que se refere as diferenças 
decorrentes do erro na conversão da remuneração de Cruzeiro Real para Unidade 
Real de Valor - URV. Nesse caso, o pagamento da referida verba apareceu no 
contracheque sob a rubrica de "COMPLEMENTAR NÃO TRIBUTADA". Essa verba 
varia de acordo com o servidor, pois tem caráter especifico. Ressalte-se que a rubrica 
"COMPLEMENTAR NÃO TRIBUTADA" é tida como neutra e utilizada para diversos 
tipos de pagamento/devolução de valores devido ao servidor quando a parcela for 
indenizatória. Logo, não é possível conhecer ao certo o que está sendo pago, pois ela 
não tem padrão definido e, em razão disso, não foi possível avaliar sua incidência. 
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17. AUDITAR A B A S E DE DADOS DO CADASTRO DE SERVIDORES ATIVOS 

VISANDO A S S E G U R A R A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS. 

Os procedimentos de auditoria executaram testes na base de dados do 

cadastro de servidores ativos deste tribunal. De acordo com as premissas contratuais, 

o acesso ao banco de dados massivo foi executado através do sistema com 

permissões de usuário cedidas pela equipe de gestão e controle de acessos ao 

sistema deste Tribunal, 

Fig. 4: Consulta dos dados cadastrais dos servidores. 
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O sistema de cadastro de servidores apresenta algumas inconsistência no 

registro e retorno de busca de "chaves" ao banco de dados. A ocorrência não gerou 

inconsistências relevantes e pode ser gerada por uma atualização no gerenciamento 

do banco de dados. O cliente ODBC de busca e pesquisa as tabelas do banco de 

dados, apresentou erros relacionados a incompatibilidades de versões, ratificando as 

evidências coletadas por essa auditoria. 

Ttfcw -̂̂ r̂yt-̂ ^arijyiiV» tetoftiwJa*Mj^awágjSfg ^ Breieflífc; Hr-tíi- .íyiít 

Fig.5: Cadastro do Servidor. 
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As referências analisadas por essa auditoria foram validadas através da 

consulta documental na pasta dos servidores. O sistema de busca digital de arquivos 

apresentou resultados satisfatórios em relação a integridade dos dados auditados. 

O processo referente ao registro dos documentos empregados gera grande 

risco a integridade das informações, já que essencialmente opera através de 

processos manuais de alimentação da base de dados. De acordo com as boas 

práticas de segurança da informação, é necessário desenvolver mecanismos 

automatizados de inclusão de informações e na hipótese de não haver essa 

possibilidade, processos de controle devem ser empregados a fim de garantir a 

exatidão das informações inseridas no sistema de arquivos documentais deste 

Tribunal. 
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18. VERIFICAR A VALIDADE DE DADOS CRÍTICOS DO CADASTRO COMO DATA 
DE NASCIMENTO, FILIAÇÃO, RG, CPF, CTPS, PIS, TÍTULO DE ELEITOR, 
DENTRE OUTROS, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DO SERVIDOR 

TCE/GEPRO 

FG. 622 

A análise dos dados críticos dos servidores foi feita mediante a comparação 

das informações auferidas nos Contracheques dos servidores, no Sistema de 

Gerenciamento de Arquivos e aquelas acostados no Mapa de Tempo de Serviço. 

Utilizando-se desta metodologia, esta equipe de auditoria pode averiguar que há uma 

defasagem com relação à atualização dos dados cadastrais dos servidores em ambos 

os sistemas (Sistema de Recursos Humanos e o Sistema de Gerenciamento de 

Arquivos). 

Por meio de pesquisas a estes bancos de dados, verificamos que os dados 

cadastrais dos servidores possuem algumas pequenas falhas com relação à data de 

nascimento e data de ingresso no Órgão; todavia, estas situações são excepcionais. 

De modo geral, os dados críticos destes servidores encontram-se em conformidade. 

Todavia, verificamos com bastante reincidência a inexistência de dados 

inerentes ao grau de escolaridade dos servidores. A título de exemplo, podemos 

mencionar um servidor aleatório, cujos contracheques acusaram duas alterações 

remuneratórias em momentos diversos àqueles previstos em lei: averiguamos a 

percepção de função gratificada pelo período de três meses consecutivos e um 

acréscimo remuneratório nos períodos alheios aos previstos em lei como datas de 

reajuste dos vencimentos. 

Suscitada a dúvida quanto à situação do servidor, pleiteamos informações em 

seu mapa, sem êxito. Como ultima raí/o, recorremos à pasta, momento em que 

apuramos a assunção de função gratificada pelo interregno de três meses e uma 

progressão por escolaridade, pela conclusão de curso de especialização/pós-

graduação. Desta forma, constatamos que o servidor encontra-se em situação 

regular, com as verbas percebidas em total conformidade. Todavia, devido à falta de 
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informações no mapa do servidor não foi possível a realização da aludida apuração 

somente pelo comparativo deste banco de dados com os respectivos contracheques. 
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19. VERIFICAR A INTEGRIDADE DA B A S E DE DADOS, VERIFICANDO S E 

SOMENTE FUNCIONÁRIOS EXISTENTES ESTÃO CADASTRADOS NA FOLHA 

Com relação à base de dados e os servidores cadastrados não há problemas 

a serem relatados. 

A análise individual dos servidores proporcionou o conhecimento de que 
todas as matrículas presente na base de dados corresponde a um servidor analisado. 
Portanto, todos os servidores estão cadastrados com suas respectivas matrículas e 
não foi identificado qualquer erro de registro ou algum servidor estranho ao quadro de 
funcionário deste Tribunal. 

A integridade da base de dados está preservada. 
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20. VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DESLIGADOS OU EM 
SITUAÇÃO DE ÓBITO QUE PERMANECEM NA FOLHA DE PAGAMENTO 

A análise das folhas de pagamento foi feita através da identificação individual 

do servidor através das matrículas constantes na base de dados desse Tribunal. 

Dessa análise foi observada a existência de alguns servidores com as 

seguintes ocorrências: 

• Óbitos; 

• Aposentados; 

• Retomo ao órgão de origem; 

• Exoneração de cargo de provimento permanente; 

• Demissão a bem do serviço público. 

No que diz respeito à primeira situação, cruzando as informações constantes 

na certidão e mapa de tempo de serviço com a folha de pagamento, observamos que 

após o óbito o servidor percebe, no mês subsequente, a remuneração que lhe seria 

devida pelo mês laborado com a denominação "espólio". 

Com relação aos servidores aposentados, verificamos que estes permanecem 

na folha de pagamento na situação de inativos. Nas demais situações acima listadas, 

o servidor é expurgado da folha de pagamentos do Tribunal em caráter definitivo. 

Com relação à análise deste quesito, esta auditoria não encontrou 
inconformidades na folha de pagamento, motivo pelo qual afirma a conformidade das 
análises apuradas. 

TCE/GEPRO 
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21. VERIFICAR OS FUNCIONÁRIOS EM DUPLICIDADE OU ATIVOS EM MAIS DE 
UM DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL, VERIFICANDO A ADEQUAÇÃO SOBRE 
ACÚMULO DE FUNÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, A 
LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO EM RELAÇÃO AO "TETO CONSTITUCIONAL" 
E A CARGA HORÁRIA TOTAL CONSIDERANDO O ACÚMULO, CONCLUINDO 
SOBRE A SUA RAZOABILIDADE 

TCE/GEPRO 

PG. 593 

Analisando o quadro de servidores, através de um relatório gerado em ordem 

alfabética pelo "RH SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS", pode-se perceber que o 

nome de alguns servidores se repetem, com o numero de matricula diferente, ativos 

no sistema, servindo a clientes diferentes. 

Para melhor apurar a situação destes servidores, realizamos a conferência 

dos dados cadastrais para confirmar a situação de duplicidade - por meio desta 

apuração pudemos eliminar homônimos, como é o caso dos servidores de matrículas: 

809.435-7 e 903.031-0; 190447-7 e 113019-6 - estes são homônimos em situação de 

conformidade. 

Noutra quadra, é de suma importância trazer a questão do acúmulo de 

função, relacionando esta com a legislação em vigor. Após uma análise dos 

contracheques, entende-se que o acúmulo de funções é lícito, pois de acordo com a 

Lei Ordinária 6.354/91, o adicional de função é uma vantagem pecuniária vinculada 

a determinados cargos, empregos ou funções que, para serem bem desempenhadas, 

exigem um regime especial de trabalho, uma particular dedicação, ou uma especial 

habilitação dos titulares. Sendo assim, tal adicional pode ser concedido em 

percentual incidente sobre o vencimento do cargo ocupado ou salário do emprego 

permanente, nas hipóteses e percentuais máximos a seguir estabelecidos, conforme 

os incisos I, II E lll do artigo 39 da lei ora citada, vejamos: 
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Art. 39(...) 

I - realização de atividades que exijam maior assistência do servidor, que há 

de ficar integralmente à disposição da Administração, e somente dela, até o 

limite de 150% (cento e cinqüenta por cento); 

II - realização de serviços que exijam demorados estudos e criteriosos 
trabalhos técnicos que, nem sempre, podem ser feitos nas repartições, 
requerendo ao servidor a preparação ou complementação em locais diversos 
da sede do serviço, até o limite de 100% (cem por cento); 

III - realização de trabalho profissional para o qual se exige habilitação 
específica, em razão da qual se presume maior perfeição técnica e melhor 
rendimento administrativo, até o limite de 100% (cem por cento). 

Nesse caso, o regramento deixa claro a incidência do referido adicional sobre 
o vencimento básico ou salário, estabelecendo como limite máximo de 150% (cento e 
cinqüenta por cento) para as hipóteses acima listadas,sendo que esta vantagem 
passa a integrar a remuneração do servidor quando percebida pelo período de 05 
(cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) intercalados, utilizando como base de cálculo o 
percentual médio auferido, nos termos do artigo 41 da mesma norma. 

No que tange a limitação da remuneração, em relação ao teto constitucional, o artigo 
37, inciso XI, traz que: 

Art. 37(...) 
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes 
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer 
outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos 
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Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos 
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o 
subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos 
Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio 
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e 
vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, 
aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e 
aos Defensores Públicos; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 41,19.12.2003) 

Desta feita, a remuneração e o subsidio dos servidores públicos não podem 
exceder, mensalmente, o subsidio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 
No que tange aos magistrados que tiveram sua folha de pagamento analisada, 
percebeu-se que o subsidio não ultrapassa o limite citado anteriormente, contudo a 
sua remuneração mensal varia, podendo ultrapassar o teto estipulado. Nessa mesma 
linha de raciocínio, é valido lembrar que diante dos contracheques dos servidores, em 
sua maioria, o vencimento e a remuneração não excedem ao que estipula a lei. No 
entanto algumas matrículas se destacam; dentre elas verificamos um servidor 
aleatório específico cuja análise constatou que o mesmo no mês de Janeiro de 2009 
percebeu como valor bruto de sua remuneração R$ 37.119,73 (trinta e sete mil cento 
e dezenove reais e setenta e três centavos). Sendo assim, é flagrante tamanha 
desconformidade com o estabelecido na Carta Magna de 1988, onde um servidor 
público percebe mais que um Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Numa outra seara, é imperdoável esquecer de tecer alguns comentários 
sobre a análise da carga horária dos servidores, considerando o acumulo de função. 
O Decreto número 1.409/92, em seu artigo sétimo, prevê a obrigação do cumprimento 
de 40 horas semanais para aquele servidor que perceber um adicional de função, 
vejamos: 
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Art. 7° - A concessão do adicional referido nesta subseção implicará para o 

servidor na obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho e 

disposição integral e obedecerá aos seguintes limites: 

I - de 30 a 50%, para cargos e empregos que exijam escolaridade 

correspondente ao 1o grau, completo ou não; 

II - de 50 a 100% para cargos e empregos que exijam escolaridade de 2o ou 

3o graus completos, além de casos especiais a juízo do Governador. 

Sendo assim, dentro de uma razoabilidade, só é acrescido a carga horária 

semanal do servidor, que percebe adicional de função, o período de 10 horas. 

TCE/GEPRO 

PG. 629 
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22. VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE VERBAS DUPLICADAS OU CONFLITANTES 
COM OUTRAS VERBAS, PAGAS A UM MESMO SERVIDOR; 

Para análise deste tópico da auditoria, utilizamos a simples verificação das 

verbas incidentes nos contracheques dos servidores. Como a folha de pagamento 

possui a denominação das verbas de modo discriminado, resta facilitada a verificação 

da compatibilidade ou não de determinados créditos. 

Conforme delatado nas apurações anteriores, concluímos alguns critérios 

comparativos para as verbas, ao delimitar suas inconformidades nos termos da lei. 

Deste modo, foi possível a apuração de vários servidores em situação de 

irregularidade devido à incidência de verbas incompatíveis em folha. 

A titulo de exemplo podemos mencionar o Adicional de Função Incorporado 

(L) - incidente sobre o vencimento básico acrescido da estabilidade econômica -

informamos que este adicional foi suspenso devido à sua incidência sobre a verba de 

estabilidade, que não pode ser utilizada como base de cálculo. 

T C E / G E P * 0 

PG- 630 

Outra modalidade de incompatibilidade verificada refere-se à verba de 

substituição em valor superior ao vencimento básico - a substituição por servidores 

de enquadramentos diversos foi vedada pelo Decreto 152/2010. 

A listagem dos servidores que se encontram em situação de inconformidade 

já se encontra devidamente anexada ao relato ponderado das respectivas verbas. 
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23. VERIFICAR A EXISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DOS REGISTROS DE 
FREQÜÊNCIA DOS SERVIDORES, CONFERINDO SUA ADEQUAÇÃO EM 
RELAÇÃO A FREQÜÊNCIA PAGA, ATENTANDO PARA A TEMPESTIVIDADE DE 
REGISTRO DO PONTO; 

A análise dos registros de freqüência e sua adequação junto a carga horária 

paga ficaram prejudicadas. Isso porque não existe o registro da freqüência dos 

servidores no sistema desse Tribunal. 

Sendo assim, não há como mensurar se a carga horária cumprida 

corresponde com a carga horária paga. Inclusive, observando a pasta de alguns 

servidores que recebem horas extras e foram pleitear o seu respectivo pagamento 

notou-se que sempre que se fala em jornada de trabalho remete-se a carga horária 

legal do servidor. Não há qualquer menção ao registro de horário. 

Sendo assim, não existe objeto a ser analisado. 
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TCE/GEPRo 

PG. 632 ' 

24. CONFRONTAR O VOLUME DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS COM AS 
HORAS EFETIVAMENTE APROVADAS, CALCULANDO AS HORAS EXTRAS DE 
ACORDO COM OS REGIMENTOS ESTABELECIDOS; 

A análise desse tópico seria feita baseado no número de horas extras que 

podem ser realizadas - máximo de 2 (duas) horas diárias, podendo ser elevado este 

limite nas atividades que não comportem interrupção, juntamente com a observância 

dos valores pagos a esse título. 

Nesse aspecto foi observado que os servidores solicitaram o pagamento das 

horas extras prestadas e o deferimento era dado em um número fixo de horas extras 

mensais. 

Uma questão que aqui surge é em relação ao controle da carga horária, pois 

essa fiscalização não é feita, principalmente, porque não há um registro de 

freqüência. Logo, não há como apurar, com certeza, se a carga horária cumprida pelo 

servidor, inclusive as horas extras alegadas, está correta. 

Todavia, teoricamente, o valor que aparece no contracheque, de fato, eqüivale ao 

valor pleiteado a título de horas extras. 

Aqui, um registro merece ser feito. Foram encontrados servidores que 

estavam recebendo horas extras, contudo na sua pasta não constava qualquer 

deferimento a esse título. Um exemplo disso é o servidor aleatório selecionado que 

recebe horas extras - "ADICIONAL SERVIÇO EXTRA (F)". Esta inconformidade já se 

encontra devidamente listada no tópico inerente ao Adicional por Horas 

Extraordinárias. 

Uma situação que merece ser relembrada é o fato de que a realização de 
serviço extraordinário serve unicamente ao atendimento de situações excepcionais e 
temporárias. A hipótese legal de cabimento deve ser observada. 
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Por fim, não pode deixar de mencionar que o Decreto 152/2010 suspendeu a 

contratação de hora extra, sob quaisquer rubricas de pagamento, sejam 

representadas por parcelas fixas ou variáveis. 

Aqui, por mais que o Decreto tenha suspendido o pagamento das horas 
extras o Tribunal incorporou o valor recebido a esse título pelos servidores sob a 
rubrica: Reposição art.39 CF. Ou seja, para os servidores que recebiam horas extras 
o decreto não teve nenhum efeito, na medida em que eles continuaram recebendo a 
verba. A relação destes servidores já se encontra anexada ao tópico de análise da 
verba "Reposição art. 39 CF". 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL N° 01/2009 

Noticia: 47 vagas para o Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária - BA 

PORTARIA N° 92 /2009 

O DIRETOR-SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO PEDRO RIBEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
JUDICIÁRIA IPRAJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando as 
desconformidades legais identificadas no Edital n° 01/2009, referente ao processo seletivo 
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RESOLVE: 

(1) Suspender o processo de seleção acima mencionado; 

(2) Considerar sem efeito todas as inscrições realizadas/efetuadas pelos candidatos. 

Gabinete da Superintendência, em 19 de março de 2009. 

Pedro Vieira da Silva Filho 
Diretor-Superintend e nte 
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processo seletivo simplificado para contratação de pessoal para os cargos de Técnico de Nível 
Superior e Técnico de Nivel Médio, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito 
Administrativo - REDA, observado o disposto no inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal, na 
forma prevista nos arts. 252 a 255 da Lei Estadual n° 6.677, de 26.09.1994, tendo em vista as 
alterações introduzidas pelas Leis n° 7.992, de 28.12.2001, e n° 8.889, de 01.12.2003 
regulamentada pelo Decreto n° 8.112 de 21 .01 .2002, consoante as normas contidas neste Edital, 
cuja versão na integra encontra-se disponibilizada na Internet, no endereço www.tjba.jus.br. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

TCE/GEPRO 
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Processo N° | TJ-ADM-2014/11773 
Data de abertura | 18/06/2014 

Interessado | MACIEL AUDITORES S/S 

Requerente 1 FRANCO BAHIA KARAOGLAN MENDES BORGES 
| LIMA 

Número de Origem | NÃO INFORMADO 
Órgão de Origem [ NÃO INFORMADO 

Classificação/Assunto 
Folha de pagamento. Ficha financeira 

Descrição/Observação 
PAGAMENTO GRUPO MACIEL S/S-AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 

OF N° 155/2014 

Processo Físico 

Classif. documental 0.2.4.1 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
DIRETORIA GERAL 

_D 
D I R E T O R I A G E R A L 

Ofício n°155/2014. 
Salvador, 18 de junho de 2014. 

Assunto: Pagamento Grupo Maciel S/S_Auditoria da Folha de Pagamento 

Senhor Diretor, 

Ao cumprimentar V. Sra., encaminho nota fiscal e documentos pertinentes 

para que seja efetuado o pagamento da Nota Fiscal n° 501, no valor de ^$268.999,92 

(duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois 

centavos), à empresa Maciel Auditores S/S, referente ao serviço de auditoria externa 

na folha de pagamento de pessoal do Poder Judiciário do Estado da Bahiâ. 

Respeitosas saudações. 

Franco Bahia jxaraoglan Mendes Borges Lima 
Diretor Geral 

A o 
Sr. A B I M A E L S O A R E S DANTAS 
Diretor de Finanças 
Tribunal de Just iça do Estado da Bahia - C A B 
N E S T A 

SMvonidodo CAQ, n" 000, onlo 316 S, Salvador, Bahia/CEP 41.715-071 / Tol: {71} 3372-9621 /o-mflil; çfim!orlagerai@ljba.Jus.br 

mailto:orlagerai@ljba.Jus.br
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TCE/GEPRO 

PG. 640 ATESTADO 

Atesto, para os devidos fins, que a empresa MACIEL AUDITORES S/S, inscrita no CNPJ n° 

13.098.174/0001-80, sediada na Rua dos Andradas, 943, sala 1604, Centro, Porto 

Alegre/RS, prestou ao TRIBUNAL DE J U S T I Ç A DA BAHIA, CNPJ/MF n° 13.100.722/0001-

60, com sede e foro em Salvador, Estado da Bahia, na Quinta Avenida, 560, Centro 

Administrativo da Bahia - CAB, serviços de auditoria externa na folha de pagamento de 

pessoal, referente aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Contrato: 02/14-S, com vigência de 30/01/2014 a 30/05/2014. 

Período de execução dos trabalhos: 07/02/2014 à 30/05/2014. 

Foi utilizada uma carga horária de 1.264 horas para execução dos seguintes serviços: 

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS: 
1.1. Análise individualizada de 9328 servidores ativos na Folha de Pagamentos do Poder 

Judiciário da Bahia, do período compreendido entre 01/01/2009 e 31/12/2013. 

1.2. Progressão de carreira ocorrida a partir de 01/01/2009 através da verificação da 

documentação comprobatória na pasta pessoal dos servidores, bem como auditoria 

de sistemas. 

2. ATIVIDADES EXECUTADAS: 
2.1. Avaliação dos itens da Folha de Pagamento do Tribunal, considerando se os 

vencimentos auferidos pelos servidores ativos são devidos, estão de acordo com a 

legislação em vigor e estão suportados por documentação adequada arquivada na 

pasta do servidor (exemplo: comprovantes de escolaridade, cursos de especialização, 

etc.); 

2.2. Atestar a exatidão dos cálculos dos vencimentos na Folha de Panamentiv 

3*Avonidn do CAO, r>° 800. Bnia 3lfl S, Saívíidor, Bnhlo/CKP 11.745-071 /Tol: {71) 3372-0021 / ü-mflll: dliotofffiooral̂ tjbn.jua.br 
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D I R E T O R I A G E R A L 

DG 
2.3. Verificação do atendimento aos aspectos legais (Regime estatutário, CLT, acordos 

coletivos, legislações especificas divulgadas no Diário Oficial) e às diretrizes do 

Tribunal; 

2.4. Verificação da aderência do provimento / admissão em relação ao divulgado no Diário 

Oficial; 

2.5. Verificação da adequação dos cargos x salários na folha do Tribunal; 

2.6. Verificação da adequação do grau de instrução do servidor considerando os pré-

requisitos em relação a escolaridade para ocupação do cargo; 

2.7. Verificação da adequação da progressão de carreira considerando: Classe de entrada 

no cargo; interstício; demais pré-requisitos para progressão (cursos de capacitação 

profissional / especialização); 

2.8. Verificação da adequação e cálculo dos adicionais estabelecidos tais como 

periculosidade, insalubridade, salário família, auxílios em geral, adicional noturno, 

verbas específicas inerentes a determinadas funções, inclusive verbas de natureza 

indenizatória, entre outros; 

2.9. Verificação da adequação sobre o pagamento de verbas de devolução e diferença de 

salário (folhas suplementares); 

2.10. Auditaria da base de dados do cadastro de servidores ativos visando assegurar a 

integridade das informações registradas; 

2.11. Verificação dos procedimentos de inclusão de um novo servidor no cadastro; 

2.12. Verificação da validade de dados críticos do cadastro como data de nascimento, 

filiação, RG, CPF, CTPS, PIS, Título de Eleitor, entre outros, considerando a situação 

do servidor na folha de ativos; 

2.13. Verificação da adequação das contas bancárias cadastradas para depósito dos 

vencimentos, atentando para situações de contas bancárias duplicadas para 

servidores diferentes; 

2.14. Verificação da integridade da base de dados, verificando se somente funcionários 

existentes estão cadastrados na Folha; 

2.15. Verificação da existência de funcionários cjçsligpdos o ^ e m situação de óbito que 

permanecem na Folha de Pagamento; 

3" Avonldn tio CAD. n° 500. onla 315 S, Snlwclor, ünWn / CEP 41.745-071 / Tol: (71) 3372-0621 /VrrwJI: diretoria0eral®ijba./us.br 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
DIRETORIA GERAL 

TCE/GEPRO 

PG. 642 

D I R E T O R I A G E R A L 

2.16. Verificação dos funcionários em duplicidade ou ativos em mais de um departamento 

do Tribunal, verificando a adequação sobre acumulo de funções de acordo com 

legislação em vigor, a limitação da remuneração em relação ao "teto constitucional" e 

a carga horária total considerando o acumulo, concluindo sobre a sua razoabilidade; 

2.17. Verificação da existência de verbas duplicadas ou conflitantes com outras verbas, 

pagas a um mesmo servidor; 

2.18. Verificação da existência das informações dos registros de freqüência dos servidores, 

conferindo sua adequação em relação a freqüência paga, atentando para a 

tempestividade de registro do ponto (ex.: registro antecipado); 

2.19. Confrontamento do volume de horas extras trabalhadas com as horas efetivamente 

aprovadas, calculando as horas extras de acordo com os regimentos estabelecidos; 

2.20. Atestar o devido processamento das informações de pagamento através do confronto 

de informações da folha versus os desembolsos junto aos Bancos; 

2.21. Verificação da existência de situações não usuais desde o provimento/admissão ao 

cargo até o desembolso dos vencimentos que possam representar prejuízo ao 

Tribunal. 

2.22. Verificação da existência, operação e eficácia de controles que, tomados em conjunto, 

propiciem segurança quanto a integridade, validade (veracidade), exatidão e 

confiabilidade das informações, qualidade e pontualidade no processamento das 

transações, geração das informações finais e adequado sigilo com relação ao 

tratamento, guarda e manipulação de informações confidenciais. 

2.23. Análise do cadastro dos servidores no sistema (se possuem informações completas e 

válidas) e demais itens pertinentes a tecnologia da informação. 

2.24. Identificação das políticas, padrões e procedimentos de segurança de informações: 

existência e grau de formalização e a abrangência e procedimentos para atualização 

periódica. 

2.25. Identificação da revisão dos perfis de acesso a transações críticas implantados no 

sistema de Folha de Pagamento, verificando se o acesso á transação é compatível 

com o perfil e atividades desenvolvidas pelo usuário ou se o usuário tem acesso á 

transação, porém deve ser eliminado em função da sua criticidade e do perfil do 

usuário, considerando os seguintes aspectos: acesso indevido; acesso de usuários 

fi'Avorrtdo do CAB. n» 5fl0. oalfl 316 S, Snlvador, Bohln / CEP 41746-9711 Tol: (71) 3372-ÔÔ21 I e-mnll; dffotortagcml^ljba Jufi.br 
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genéricos ou departamentais; acesso de usuários terceirizados; Acesso de usuários 

afastados; Acesso de usuários da área de Informática a transações funcionais do 

ambiente de produção. 

2.26. Revisão dos aspectos de segurança lógica, dentre os quais podemos destacar: 

número de tentativas permitidas de logins mal sucedidos, administração de usuários e 

senhas, tempo de inativação de usuários bloqueados por tentativas de acesso, etc. 

2.27. Revisão dos procedimentos voltados ao monitoramento de eventos que possam 

indicar tentativas de violação dos controles de segurança: utilização de Firewalls e 

mecanismos de proteção do ambiente, existência e abrangência das trilhas de 

auditoria, existência de registro de falhas de operação. 

2.28. Revisão dos controles empregados para a manutenção da segurança física das áreas 

que armazenam os equipamentos críticos para a operação do sistema. 

2.29. Verificação do Plano de continuidade de negócio contemplando identificação de 

ameaças e estratégias de continuidade; 

2.30. Verificação do nível de segregação de funções e nível de automação (utilização do 

sistema) existente, dentre outros. 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: 

• Rosangela Pereira Peixoto - CRC/RS-065932/0-7 - Responsável Técnico 

• Roger Maciel de Oliveira - CRC/RS-071505/0-3 - Responsável Técnico 

Salvador, 18 de junho de 2014. 

Franco >rges Lima 

0*Avonido do CAll. n» 500, aoln 313 S, Snlvndor, Bat»o / CEP 11,745.071 / Tol: (71) 3372-9021 / e-mall: dlratoriaoeral0gba.jus.br 
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ATESTADO 

Atesto, para os devidos fins, que o serviço de auditoria externa na folha de pagamento 
de pessoal do Poder Judiciário do Estado da Bahia foi executado conforme 
estabelecido no contrato n° 02/14-S, celebrado com a empresa Maciel Auditores S/S, 
mediante contratação do PA 88144/2013, no valor global de R$268.999,92 (duzentos e 
sessenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). 

Salvador, 18 de junho de ; 

Franc jrges Lima 

5* Avonldn do CAB, nft 500, snln 315 S, Snlvndof, Onhlo / CEP 41 745-071 / ToJ: (71) 3372-0021 / o-mcil: dlroiorlngoralfl)ljbn.juo.br 



Grupo 

Maciel Auditores S/S - €PP 

RUA DOS ANDRADAS, 943 - AP/SL1604 - CENTRO HISTÓRICC 
FONE: (51) 3037.5034 ' 
CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS 
INSCRIÇÃO CNPJ 13.098.174/0001-80 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 252.568.2.3. 

. Ass-V 

r DATA DA EMISSÃO VALOR VENCIMENTO 

27/05/2014 R$ 239.006,42 07/06/2014 
> 

Desconto de 
Condições Especiais 

até 

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇC 

JVs " 501 

1.» VIA 

Nome do Cliente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA 
E n d e r e ç o : 
M u n i c í p i o : 

Av. Centro Administrativo da Bahia, 560, 5 AV CAB. 
Centro - Salvador - CEP. 41.745-004 

TCE/GEPRO 

PG. 645 

Praça de Pagto.: 
Inscr. CNPJ N.°: ! 13.100.722/0001-60 

Estado: 

Inscr. Estadual N.°: 

BA 

Deve(m) à MACIEL AUDITORES S/S • EPP, referentes os serviços discriminados para pagamento no vencimento e 
prazos indicados. 

27 05 2014 

Em, / / 

/ 

O / < 

MACIEL AUDITORES S/S - EPP 

D E S C R I Ç Ã O D O S S E R V I Ç O S V A L O R ^ 

Tipo de Serviço: Prestação de Serviços de Auditoria externa na 
folha de pagamento do Poder Judiciário do Estado da Bahia. 
Contrato n° 02/14-S ; 

I 

R$ 268.999,92 

Depósito: 
Banco Santander 033 
Agência: 1001 
Conta corrente: 000130018760 

DETENÇÕES: ALÍQUOTA VALOR 

IR 
CS 
PIS 
COFINS 
ISS 

1,5% 
1% 

0,65% 
3% 
5% 

R$ 4.035,00 
R$ 2.690,00 
R$ 1.748,50 
R$ 3.070,00 
R$13.450,00 

ata limito poro omlasflo: 17/03/2010 VALOR LÍQUIDO R$ 239.006,42 
jrrfio Smun Uila.. Pnno: 381>M001 • noa flnnto AntftnXi, 1323. CNPJ 9 7.000.052/0001-82 • Iruor, Em. t?4/0l3ft601 -100 jouofl tttiln oom 3 vtei • 431 n B60 - 03/2014 - 20932 - AuloHioçflo pwa ImpronvAo 000700/2014 



Certidão Negativa de Debito Página 1 de 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 015392014-88888174 
Nome: MACIEL AUDITORES SIS - EPP 
CNPJ: 13.098.174/0001-80 

TCE/GEPRO 

PG. 646 

Ressalvado o direito dé a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não 
constam pendências em seu nome relativas a contribuições 
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
inscrições em Divida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as 
suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias 
e ás contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas 
em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela 
RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão 
Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão 
próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de 
controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, á 
fusão, incorporação, ou â transformação de entidade ou de 
sociedade empresária simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, 
de 20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 23/01/2014. 
Válida até 22/07/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

hllp://wwwO IO.dataprcv.gov.br/CWS/BIN/cwsjnv2.asp7COMS_BIN/SIW_Contcxto... 23/04/2014 

http://www.receita.fazenda.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Secretaria da Fazenda 
Receita Estadual 

Certidão de Situação Rscal N° 07133325 

T C E / G E P R O 

P G . 6 4 7 

Identificação do titular da certidão. 
Nome: MACIEL AUDITORES S/S 
CNPJ: 13098174/0001-80 

Certificamos que, aos 26 dias do mês de maio do ano de 2014, revendo os bancos de ciados da Secretária da Fazenda, o titular 
acima identificado enquadra-se na seguinte situação: 
Certidão negativa 

Descrição dos Débitos/Ftendências: 

Esta certidão NAO É VÁLIDA para comprovar, em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, 
de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e FTBI, nas hipóteses em que este imposto seja de 
competência estadual (Lei 7.608/81). 

|No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve aconpanhar a Certidão de Situação Fiscal. 

Esta certidão constítui-se em meio de prova da existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados 
na Instrução Normativa n.° 45/98, Título IV, Capitulo V, 1.1. 

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a 
cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

Esta certidão é válida até 24/07/2014. 

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRPn.° 45/98, Titulo IV, Capítulo V. 

Autenticação: 15626929 
A autenticidade deste documento déverá ser confirmada em http://www.sefaz.rs.gov.br. 

Wtps:/Awvw.3ofa2.fB.gov.t)r/nnp/lnclucío/iMP/SÊFJnp.lrtm •1/1 

http://www.sefa2.rs
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PODER .JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MACIEL AUDITORES S/S - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 13.098.174/0001-80 
Certidão n°: 45180035/2014 
Expedição: 11/03/2014, às 15:01:56 
Validade; 06/09/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MACIEL AUDITORES S/S - EPP (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 13.098.174/0001-80, HÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642~A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12*440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores á data da sua 'expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos/ agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se á verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) , 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

http://www.tst.jus.br
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CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Nome: MACIEL AUDITORES SIS - EPP 
CNPJ: 13.098.174/0001-80 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que 
vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam 
débitos vencidos referentes a tributos municipais, lançados até 28 de março de 2014. 

Certidão emitida em 04/04/2014 às 12:09:51, com base no Decreto 14.560 e na IN n° 3 SMF/GS de 
27/05/2004. 

Esta certidão é válida até: 03/07/2014 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sitio da Secretaria Municipal da Fazenda 
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando CNPJ: 13.098.174/0001-80 e o código de 
autenticidade DFC914B6C4B9 

http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf


MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
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CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MACIEL AUDITORES S/S - EPP 
CNPJ: 13.098.174/0001-80 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passiw no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
prewdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 15:51:12 do dia 17/03/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/09/2014. 

Código de controle da certidão: 669A.D7FC.AFDE3D9B 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.pgfn.fazenda.gov.br


TCE/GEPRO 

PG. 651 

CONECTIVIDADE SOCIAL 

Protocolo de Envio de Arquivos 

CAIXA ow tcwtóMfcv rtww* 

Prezado cliente MACIEL E AUDITORES INDEPENDENTES ME: 13098174000180 , 

Seu arquivo sefipaudabril14.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/04/2014 às 14:21:25. 

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D&40D9D1 D7F24040404040404040C012DD433A866781.. 

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa 
Econômica Federal. 
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no 
Conectividade Social contendo a(s) ocorrêhcia(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução. 

Informações Complementares: 

Transmissor: 
Inscrição Transmissor: 

Responsável: 
Inscrição Responsável: 
Competência: 
NRA: 
Base de Processamento: 
Código de Recolhimento: 
Contato: 
Telefone: 

MACIEL E AUDITORES INDEPENDENTES ME:13098174000180 
13.098.174/0001-80 

MACIEL AUDITORES SS EPP 
13.09B. 174/0001 -80 
04/2014 
FxFx5mOxF7j00001 
RS - Porto Alegre 
150 
ROGER MACIEL DE OLIV 
005130375034 

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das Informações. 



H1SISTÊ3ZO DA FAZENDA - HF DATA; 28/04/2014 
GrI? - 35FIP 3.40 {22/03/2012) TABELAS 33.0 (L4/01/2014) HORA: 14:12:55 

PÃG : CQ01 
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL 2 A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS 

EMPRESA 
H" ARQUIVO: FxFx5mOxF7j0003-1 

34PRSSA: JÍACIEL AUDITORES SS 3PP N* CONTROLE: AyNcT9C4g2GOOQO-7 INSCRIÇÃO: 13 .099 .1.74/00.: 1-80 
COMP': 04/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT; 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 
TOMADOR/O3 RA: INSCRIÇÃO: 
LOGRADOURO7~ÃjíDRADA5~943 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6920602 
CIDADE: Porto Alegré UF: RS CEP; 90000-000 TELEFONE: 0051-30375034 CNAE: ' 6920602 
Umàrto iS ~V̂ L5R- VMOÒÍHBR: SIS 62~0~ ~744 779 TOTAL 

SSGuRADO 
Eiapregados/Avulsos 5.473,84 0,00 0,00 0,00 5.473,84 
Contribuintes Individuais 138,30 0,00 0,00 0,00 138,80 

3XPR3SA 
Esfregados/Avulsos 10.163,36 0,00 0,00 0,00 10.163,36 
Contribaí-r.tes Individuais 252,3 6 0,00 0,00 0,00 252,36 
RAT 1.016,33 0,00 0,00 0,00 1.016,33 
RAT - Açentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Adicional Cooperativas ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Coasrcialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

?_3COLHIM3NTO COM? ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Reteaçáo Lei 9.711/98 6.914,86 0,00 0,00 0,00 6.914,86 
(-) Sal. ?aa< lia/Sai. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) CocssexLsação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALORA R3COLKER - PREVTDaNCIA SOCIAL 10.129,83 0,00 0,00 0,00 10.129,63 
OUTRAS ãíTTDÃDES 2. 947*, 37 0 7 00 Õ", 0 Q " "o ,"oÕ 2. 94~7~ 3 7 
RSCOLH CCHP A-VT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALOR A R3COLHKR - OUTRAS ENTIDADES 2.947,37 0,00 0,00 0,00 2.947,37 
TOTAL A RECOLHER 13.077,20 0,00 0,00 0,00 13.077,20 
(») Os valores de retenção, salário-fanvlíia/salário-maternidade e compensação demonstrados alio os efetivamente abatidos. 

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES D3STA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÃRIA, EQÜIVALE A CONFISSÃO DE 
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO<S) PASSÍVELÍIS> DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 
RECOLHIMENTO OO PARCELAMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80. 

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, 
ASSCMH INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 
FSDZRAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 
AINDA QU5 RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. 

O EMPR3GADOR/CONTR1BUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONPISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR 
DOCUK32ÍTO COHPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 250 E 259 DO REGULAMENTO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DS 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 
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f w c o OE cuvRnwifv OO TÍMPO DE SÊBVCO 

GFÍP - SEFIP 8.40 

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 
GERADA EM 28/04/2014 -14:12:55 

TCE / G E P R O 

P G . 6 5 3 

01 -RAZÃO SOCIAL/NOME 

MACIEL AUDITORES SS EPP 

Q2-DDD/TELEFONE 

(0051)30375034 

03-FPAS 

515 

04-S1MPLES 

1 

OS-REMUNERAÇÃO 

48.160,57 

06-QTDE TRABALHADORES 

15 

07-AÜQUOTA FGTS 

8 

Oa-CÔD RECOLHIMENTO 

150 

09-ID RECOLHIMENTO 

018080-1 

lO-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 

13.098.174/0001-80 

11-COMPETÊNCIA 

04/2014 

12-DATADE VALIDADE 

07/05/2014 

13-DEPÕSITO + CONTRtB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 

3.852,84 0,00 3.852,84 

"VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014* 

858800000385 528401801405 507568180819 309817400012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

•MV n H M n a M i H H n" • 
K l ã T a • • • 0 p MRNI 
rt.TJDO DE PAftflNTW00 TEMPO OE 9ERVE0 

GFIP-SEFIP 8.40 

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

GERADA EM 28/04/2014 - 14:12:55 

01-RAZÃO SOCIAL/NOME. 

MACIEL AUDITORES SS EPP 

02-DDD/TELEFONE 

(0051)30375034 

03-FPAS 

515 

04-SIMPLES 

. 1 

OS-REMUNERAÇÂO 

48.160,57 

Q6-QTOE TRABALHADORES 

15 

07-ALIQUOTA FGTS 

8 

08-CÔD RECOLHIMENTO 

150 

0fl-ID RECOLHIMUNTO 

018080-1 

lO-INSCRIÇAO/TIPO (8 ) 

13.098.174/0001-80 

11-COMPETÊNCIA 

04/2014 

12-DATA DE VALIDADE 

07/05/2014 

13-DEPÔSITO * CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 

3.852,84 0,00 3.852,84 

"VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014' 

858800000385 528401801405 507568180819 309817400012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 



7/5/2014 Comprmrante de pagamento 

4 b Santander 

TCE/GEPRO 

PG. 654 

I n t e r t ó W ^ 

FGTS > C o m p r o v a n t e 

M A C I E L & A U D I T O R E S I N D E P E N D E N T E S SS A g ê n c i a : 1 0 0 1 C o n t a C o r r e n t e : 1 3 - 0 0 1 8 7 6 - 0 

C O M P R O V A N T E DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF 

C o d i g o d e B a r r a s : 

C m p r e s a : 

CNPJ: 
D a t a d e V a l i d a d e : 

C o m p e t e n c i a : 

V a l o r R e c o l h i d o : 

D a t a d e P a g a m e n t o : 

8 5 8 8 0 0 0 0 0 3 8 - 5 5 2 8 4 0 1 8 0 Í 4 0 - 5 5 0 7 5 6 8 1 8 0 8 1 - 9 3 0 9 8 1 7 4 0 0 0 1 - 2 

FGTS GRF CONVÊNIO 1 8 0 

1 3 . 0 9 8 , 1 7 4 / 0 0 0 1 - 8 0 

0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 

0 4 / 2 0 1 4 

R $ 3 . 8 5 2 , 8 4 

0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 

D a t a d a T r a n s a c a o : 

H o r a d a T r a n s a c a o : 

C a n a l : 

A u t e n t i c o ca o : 

0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 

1 4 : 2 9 : 1 2 

INTERNET BANKING 

0 0 1 4 1 2 7 1 4 2 8 3 2 0 2 4 1 8 3 4 9 9 3 

C o n v ê n i o d e A r r e c a d a c a o : 0 0 3 3 6 9 1 5 0 0 0 9 5 0 0 1 8 0 1 4 

D o c u m e n t o p a g o d e n t r o d a s c o n d í c o e s d e f i n i d a s no o f ic io D IFUG/GEPAS 1 3 5 / 2 0 0 3 

P a g a m e n t o e f e t u a d o c o m b a s e n a s i n f o r m a ç õ e s d o c o d i g o de b a r r a s . 

G u a r d e e s t e r e c i b o j u n t o c o m o d o c u m e n t o o r i g i n a l p a r a e v e n t u a l c o r n p r o v a c a o d o p a g a m e n t o . 

S u p e r l i n h a 4 0 0 4 - 3 5 3 5 ( C a p i t a i s e R e g i õ e s M e t r o p o l i t a n a s ) 
. 0 8 0 0 - 7 0 2 - 3 5 3 5 ( D e m a i s L o c a l i d a d e s ) 

S A C 0 8 0 0 - 7 6 2 - 7 7 7 7 
O u v i d o r i a 0 8 0 0 - 7 2 6 - 0 3 2 2 

imprimir 

htlps.7A«M. snntmxlwrrcll boxonü̂^ 1/1 



M I N I S T É R I O DA FAZENDA - MF 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 

TCE/GEPRO 

PG. 655 
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -

S E F I P 8 . 4 0 TAB . 3 3 , 0 DATA: 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4 HORA: 14 : 1 2 : 5 5 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2 1 0 0 

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 

MACIEL AUDITORES SS EPP 

ANDRADAS 94 3 

CENTRO 

PORTO ALEGRE 

( 0 0 5 1 ) 3 0 3 7 5 0 3 4 

9 0 0 0 0 - 0 0 0 

RS 

2 - VENCIMENTO 

(USO EXCLUSIVO INSS) 

4 - COMPETÊNCIA 0 4 / 2 0 1 4 

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 
PU3LICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR 
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA 
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 

5 - IDENTIFICADOR 1 3 . 0 9 8 . 1 7 4 / 0 0 0 1 - 8 0 

6 - VALOR DO I N S S ( + ) 1 0 . 1 2 9 , 8 3 

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2 . 9 4 7 , 3 7 

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0 , 0 0 

JUROS/MULTA/ (+ ) 

1 1 - VALOR ARRECADADO 1 3 . 0 7 7 , 2 0 

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 

M I N I S T É R I O DA FAZENDA - MF 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 

S E F I P 0 . 4 0 T A B . 3 3 , 0 DATA: 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4 HORA: 14 : 1 2 : 55 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 

MACIEL AUDITORES SS EPP 

ANDRADAS 94 3 

CENTRO 

PORTO ALEGRE 

( 0 0 5 1 ) 3 0 3 7 5 0 3 4 

9 0 0 0 0 - 0 0 0 

RS 

2 - VENCIMENTO 

(USO EXCLUSIVO INSS) 

4 - COMPETÊNCIA 0 4 / 2 0 1 4 

ATENÇÃO Ê VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR 
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA 
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 
$)WA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 

5 - IDENTIFICADOR 1 3 . 0 9 8 . 1 7 4 / 0 0 0 1 - 8 0 

6 - VALOR DO I N S S ( + ) 1 0 . 1 2 9 , 8 3 

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2 . 9 4 7 , 3 7 

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0 , 0 0 

JUROS/MULTA/<+) 

1 1 - VALOR ARRECADADO 1 3 . 0 7 7 , 2 0 

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 



20/5/2014 Internet Banking 

Santander 

T C E / G E P R O 

P G . 6 5 6 

Internet B 

GPS > Comprovante 

MACIEL & AUDITORES INDEPENDENTESSS Agência: 1001 Conta Corrente: 13-001876-0 

M I N I S T É R I O DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA S O C I A L 0 3 - C ó d i g o d e P a g a m e n t o : 2 1 0 0 
- MPAS 

I n s t i t u t o N a c i o n a l d o S e g u r o Soc ia l - INSS 0 4 " C o m p e t ê n c i a : 0 4 / 2 0 1 4 

r • * - t> -m* • <- • . 0 5 - I d e n t i f i c a d o r : 1 3 . 0 9 8 . 1 7 4 / 0 0 0 1 - 8 0 G u i a d a P r e v i d ê n c i a Soc ia l 
G P S 06-Va lor do INSS: R$10.129,83 

01- Nome ou Razão Social / Fone / Endereço: 07-
M A C I E L A U D I T O R E S SS E P P . 5 1 3 0 3 7 5 0 3 4 0 8 -

02- Vencimento: „ „ „ , _ . . . , , R$ 09- Valor O u t r a s E n t i d a d e s : „ Q . 7 
Uso exc lus ivo do INSS 

10- ATM/Multa e J u r o s : R$ 0,00 
1 1 - T o t a l : R$ 1 3 . 0 7 7 , 2 0 

GPS recolhida at ravés do I n t e r n e t Banking. Este documento é válido como comprovante de pagamento, 
por tan to , deverá ser guardado e apresentado junto à Previdência quando solicitado. Transação exclusiva para 

pagamento da Guia de Recolhimento de GPS. 

Data/Hora da Transação: 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - 09 :29 h 

A u t e n t i c a ç ã o B a n c á r i a : B A A 6 6 4 9 6 6 2 8 9 6 5 4 A 4 7 F C A 7 C 

S u p e r l i n h a 4 0 0 4 - 3 5 3 S ( C a p i t a i s e R e g i õ e s M e t r o p o l i t a n a s ) S A C 0 8 0 0 - 7 6 2 - 7 7 7 7 
0 8 0 0 - 7 0 2 - 3 5 3 5 ( D e m a i s L o c a l i d a d e s ) O u v i d o r i a 0 8 0 0 - 7 2 6 - 0 3 2 2 

Imprimir 

https://vww.snntn™iünwtlbox 1/1 



TCE/GEPRO 

P G . 6 5 7 

CONECTIVIDADE SOCIAL CAiXA 
OWA ECOMÔMKAHJKWl. 

Protocolo de Envio de Arquivos 
Prezado cliente MACIEL E AUDITORES INDEPENDENTES ME:13098174000180 , 

Seu arquivo sefipaudmaio14.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/05/2014 às 15:32:36. 

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CD37631752A8A648.. 

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa 
Econômica Federal. 
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no 
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) enoontrada(s) e as ações necessárias para a solução. 

Informações Complemerttaresi 

Transmissor ; MACIEL E AUDITORES INDEPENDENTES ME: 13098174000180 
Inscrição Transmissor: 13.098.174/0001-80 

Responsável : MACIEL AUDITORES SS EPP 
Inscrição Responsável: 13.098.174/0001-80 
Competência: 05/2014 
NRA: G1D1HkQ1Rs300008 
Base de Processamento: RS - Porto Alegre 
Código de Recolhimento: 150 
Contato: ROGER MACIEL DE OLÍV 
Telefone: 005130375034 

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legilimidade do conteúdo das informações. 



MINISTÉRIO DA FAZSMDA - MF 
G?I? - SEFIP S.40 t22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014) 

DATA 
HORA 
PAG 

27/05/2014 
15:04 r38 

0001 
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL S A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA 

N' ARQUIVO: GlDlHkQlRs3 0000-E 
N* CONTROLE: NMUlAgkkyuQOOOO-6 INSCRIÇÃO: 13.099.174/0001-B0 

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 
INSCRIÇÃO: 

MACIEL AUDITORES SS.EPP 
COM?: 05/2014 COD RSC: 150 COD GPS: 2100 
TGKADC3/03RA: 
LOGRADOURO: ANDRADAS 943 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6920502 
CIDADE: Porto Alegre DF: RS CEP: 90000-000 ' TELEFONE: 00 51-3 0375034 CNAE;. '6920602 
AHIRAÇAC DO VALOS A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL 

SEGURADO 
£=pregadcs/Avulsos 5. 328,52 0, 00 0, 00 0, 00 5. .328,52 
Contribuintes Individuais 138,80 0, 00 0, 00 0, 00 138,80 

ZMPR3SA 
Ssaprecaxias/Avulsos 9. 951,12 0, 00 0, 00 0, 00 9 . .951,12 
Contribuintes Individuais 252,36 0, 00 0 , 00 0 , 00 252,36 
RAT 995,11 0, 00 0, 00 0, 00 995,11 
RAT - Agentes Nocivos 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 ^ 0, 00 
Valores Pagos a Cooperativas 0, OO 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 
Aíiicicnal Cooperativas 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 
Cooercialização Produção 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 
Evento Desportivo/Patrocínio 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 

RECOU-irXHNTC CCMP AHT - VALOR INSS 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 
(-> detenção Lei 9.711/98 5. . 687,72 0, 00 0 , 00 0, 00 5 . 687,72 
!-) Sal. ?aa5lia/Sal. Maternidade 0, 00 0, 00 0 , 00 0, 00 0, 00 
(-) Compensação 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 10 . .978,19 0, 00 0, 00 0, 00 10. . 978,19 
OUTRAS ENTIDADES 2 . .885,82 0, 00 0, 00 0, 00 2 . 885,92 
?=5C0,-H COHP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 
VALOR A R3COLHER - OUTRAS ENTIDADES 2. .885,32 0, 00 0, 00 0, 00 2 . 885,82 
TOTAL A R£C0U£3R. 13 . .864,01 0, 00 0,00 0, 00 13 . 864,01 
(*) Os valores de retenção, salário-famllia/salário-materrtidade e conpensação demonstrados são os efetivamente abatidos. 

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DSSTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQÜIVALE A CONFISSÃO DE 
DÍVIDA COS VALORES DELA DECORRENTES S CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL (1S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 
RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80. 

O HXPR2GADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, 
ASSUXE INTSGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 
?ED2RAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 
AINDA QUE RELATIVAS AO MSS MO PERÍODO. 

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR 
DOCUMENTO C0MPR03ATÓP.I0 DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 



01-RAZÃO SOCIAL/NOME 

MACIEL AUDITORES SS EPP 

02-DDD/TELEFONE 

(0051)30375034 

03-FPAS 

515 

04-SIMPL6S 

1 

05-REMUNERAÇÃO 

48.206,05 

06-QTDE TRABALHADORES 

14 

07-ALIQÜOTA FGTS 

8 

08-COD RECOLHIMENTO 

.150 

09-ID RECOLHIMENTO 

018080-1 

KMNSCRIÇAomPO (8 ) 

13.098.174/0001 -80 

11-COMPETÊNCIA 

05/2014 

12-DATADE VALIOAOE 

07/06/2014 

13-DEPÓSITO+ CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 

3.856,48 0,00 3.856,48 

"VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014" 

8 5 8 0 0 0 0 0 0 3 8 0 5 6 4 8 0 1 8 0 1 4 0 9 « 0 7 5 6 9 1 8 0 8 1 9 3 0 9 8 1 7 4 0 0 0 1 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

mmm mmm M H M • • • FET5 
TUPJDD DE PMWVMFL 0 0 ITMPO OE SEFMCO 

GFIP-SEFIP 8.40 

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 

GERADA EM 27/05/2014 - 15:04:38 

01-RAZÃO SOCIAL/NOME , -

MACIEL AUDITORES SS EPP 

02-DDD/TELEFONE 

(0051)30375034 

03-FPAS 

515 

04-SIMPLES 

1 

05-REMUNERAÇÃO 

48.206,05 

06-QTDE TRABALHADORES 

14 

07-ALlQUOTA FGTS 

8 

08-CÔD RECOLHIMENTO 

150 

09-ID RECOLHIMENTO 

018080-1 

lO-INSCRIÇAOmPO (8) 

13.098.174/0001-80 

11-COMPETÊNCIA 

05/2014 

12-DATA DE VALIDADE 

07/06/2014 

13-DEPÔSITO+ CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 

3.856,48 0,00 3.856,48 

"VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014" 

8 5 8 0 0 0 0 0 0 3 8 0 5 6 4 8 0 1 8 0 1 4 0 9 6 0 7 5 6 9 1 8 0 8 1 9 3 0 9 8 1 7 4 0 0 0 1 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 



M I N I S T É R I O DA FAZENDA - MF 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 

TCE/GEPRO 

PG. 660 

PJ 

fjís 
3 

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - G t ó A s s 

S E F I P 8 . 4 0 T A B . 3 3 , 0 DATA: 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 HORA: 15 : 0 4 : 3 8 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 

MACIEL AUDITORES SS EPP 

ANDRADAS 943 

CENTRO 

PORTO ALEGRE 

( 0 0 5 1 ) 3 0 3 7 5 0 3 4 

9 0 0 0 0 - 0 0 0 

RS 

2 - VENCIMENTO 

(USO EXCLUSIVO INSS) 

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR 
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA 
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 

4 - COMPETÊNCIA 0 5 / 2 0 1 4 

.5 - IDENTIF ICADOR 1 3 . 0 9 8 . 1 7 4 / 0 0 0 1 - 8 0 

6 - VALOR DO I N S S { + ) 1 0 . 9 7 8 , 1 9 

7 -

6 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2 . 8 8 5 , 8 2 

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0 , 0 0 

JUROS/MULTA/ {+ ) 

1 1 - VALOR ARRECADADO 1 3 . 8 6 4 , 0 1 

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 

M I N I S T É R I O DA FAZENDA - MF 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 

S E F I P 8 . 4 0 T A B . 3 3 , 0 DATA: 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 HORA: 1 5 : 0 4 : 3 8 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2 1 0 0 

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 

MACIEL AUDITORES SS EPP 

ANDRADAS 94 3 

CENTRO 

PORTO ALEGRE 

( 0 0 5 1 ) 3 0 3 7 5 0 3 4 

4 - COMPETÊNCIA 0 5 / 2 0 1 4 

9 0 0 0 0 - 0 0 0 

RS 

2 - VENCIMENTO 

(USO EXCLUSIVO INSS) 

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR 
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA 
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 
3KJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 

5 - IDENTIFICADOR 1 3 . 0 9 8 . 1 7 4 / 0 0 0 1 - 8 0 

6 - VALOR DO I N S S { + ) 1 0 . 9 7 8 , 1 9 

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2 . 8 8 5 , 8 2 

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0 , 0 0 

JUROS/MULTA/ (+ ) 

1 1 - VALOR ARRECADADO 1 3 . 8 6 4 , 0 1 

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 



TRIBUNAL DE .JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

! FOLHA DE INFORMAÇÃO 

PROCESSO N°: TJ-ADM-2014/11773 
INTERESSADO: MACIEL AUDÍTORES S/S 
ASSUNTO: Folha de pagamento. Ficha financeira 

Senhora Coordenadora - COORF 

Para as providências cabíveis 
Em 18/06/2014 

ABIMAEL 
DIRE 

ANTAS 
INANÇAS 

5ft Avenida do CAB, n° 560. Salvador. Bahia, CEP: 41745-971 - Tol: (71) 3372-5G86 
Grupo Maciel S/S NF n° 501 OF DG 155 14 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA T C E / G E P R O 

PG. 662 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 

P R O C E S S O Ne:TJ-ADM-2014/11773 
I N T E R E S S A D O : MACIEL AUDITORES S/S 
ASSUNTO: Folha de pagamento. Ficha financeira 

TERMO D E JUNTADA: 

Nesta data faço juntada do documento de fís. 26, referente a CRF. 

Em 26/06/2014 

E V A L D O f MEIDA DA S ILVA 

5" Avenida do CAB, n° 560, Salvador, Bahia, CEP: 41745-971 - Tel: (71) 3372-5686 



T C E / G E P R O 

PG. 6 6 3 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 13098174 /0001 -80 
Razão Social: MACIEL AUDITORES SS EPP 
Nome F a n t a s i a : M A C I E L AUDITORES 

Endereço: AV BASTIAN 366 / MENINO DEUS / PORTO ALEGRE / RS / 
90130-020 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 16/06/2014 a 15/07/2014 

Certificação Número: 2014061607465784344831 

Informação obtida em 26/06/2014, às 08:04:11. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

http://www.caixa.gov.br


Governo do Estado da Bahia 
Sistema integrado de Planejamento, Contabilidade" e Finanças 

TCE/GEPRO 

PG. 664 

FIPL 

RDH REGISTRO DO DOCUMENTO HÁBIL N" RDH: 
04101.0010.14.0000682-3 

Pata de criação do doct° 26/06/2014 
órg; jao: 

Unidade Orçamentária: 
04101.Secretaria do Tribunal de Justiça 
Unidade Gestora: 
0010 Diretoria de Finanças - DFA 
CNPJ igual ao da UO: CNPJ da Pessoa Jurídica da Unidade Gestora: 
Sim 13.100.722/0001-60 
Número do Empenho: Número do Instrumento: 
Tipo de Documento: NF - Não Eletrônica / NF - Eletrônica não Integrada 

DADOS DO CREDOR 
Código: 2014.00889-7 
Nome: 
MACIEL AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

DADOS DO DOCUMENTO 
Número da Nota Fiscal: 501 
Data de Emissão: 27/05/2014 
Mês de Competência: Maio Ano de Competência: 2014 
Número / Exercício do Processo: 11 773 / 2014 
Situação: Incluído 

Valor (R$): 

Observações: 

135.000,00 

Valor por extenso: 

CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS *** *** *** *** *** 
KoC* * * * * * * • * * * * * * * * * * * * 

26/06/2014 08:15 Página 1/1 Evaldb-Francisco 
Almeida Da Silva 



G o v e r n o d o E s t a d o da Bahia 
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade'"e Finanças 

T C E / G E P R O 

PG. 665 
FIPL 

vwus^/-— 

RDH REGISTRO DO DOCUMENTO HÁBIL N° RDH: 
04101.0010.14.0000683-1 

Pata de criação do doei0 26/06/2014 
Órgão: 
04 Tribunal de Justiça 
Unidade Orçamentária: 
04101 .Secretaria do Tribunal de Justiça 
Unidade Gestora: 
0010 Diretoria de Finanças - DFA 
CNPJ igual ao da UO: 
Sim 

CNPJ da Pessoa Jurídica da Unidade Gestora*. 
13.100.722/0001-60 

Número do Empenho: Número do Instrumento: 
Tipo de Documento: NF - Não Eletrônica / NF - Eletrônica não Integrada 

DADOS DO CREDOR 
Código: 2014.00889-7 
Nome: 
MACIEL AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

DADOS DO DOCUMENTO 
Número da Nota Fiscal: 501 
Data de Emissão: 27/05/2014 
Mês de Competência: Maio Ano de Competência: 2014 

Número / Exercício do Processo: 11773 / 2014 
Situação: Incluído 

Valor (R$): 

Observações: 

*** 30.000,00 

Valor por extenso: 

TRINTA M I L REAIS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * a * * * * * * * * * * * # * * 

26/06/2014 08:17 Página 1/1 Evalap/ranclsco 
Almeida Da Silva 



Governo do Estado da Bahia 
Sistema integrado de Planejamento. Contabilidade1' e Finanças 

TCE/GEPRO 

PG. 666 

.>.. 

FIPL, 

RDH REGISTRO DO DOCUMENTO HÁBIL N°RDH: 
04101.0010.14.0000684-1 

Data de criação do doct° 26/06/2014 
Órgão: 
04 Tribunal de Justiça 
Unidade Orçamentária: 
04101 .Secretaria do Tribunal de Justiça 
Unidade Gestora: 
0010 Diretoria de Finanças - DFA 
CNPJ igual ao da UO: 
Sim 

CNPJ da Pessoa Jurídica da Unidade Gestora: 
13.100.722/0001-60 

Número do Empenho: Número do Instrumento: 
Tipo de Documento: NF - Não Eletrônica / NF - Eletrônica não Integrada 

DADOS DO CREDOR 
Código: 2014.00889-7 
Nome: 
MACIEL AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

DADOS DO DOCUMENTO 
Número da Nota Fiscal: 501 
Data de Emissão: 27/05/2014 
Mês de Competência: Maio Ano de Competência: 2014 
Número / Exercício do Processo: 11773/2014 
Situação: Incluído 
Valor (R$): 

Observações: 

*** 103.999,92 

Valor por extenso: 

CENTO E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE 
REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

A— 
26/06/2014 09:17 Página 1/1 E\A|ldo Francisco Almelcfa Da Silva 



Governo do Estado da Bahia 
Sisiema Integrado de Planejamento, Conlabitídadã e Finanças : T C E / G E P R O 

PG. 667 

FIPL, 

RPC PASSIVO POR COMPETENCIA N° RPC: 
04101.0010.14.0000752-9 

Data de criação do doct°: 26/06/2014 N" EMP: 04101.0010.14.0000274-0 
Órgão: 
04 Tribunal de Justiça 
Unidade Orçamentária: 
04101 .Secretaria do Tribunal de Justiça 
Unidade Gestora: 
0010 Diretoria de Finanças - DFA 

Número do Registro do Documento Hábil: 
04101.0010.14.0000682-3 

Natureza da Despesa: 
33903500 Elemento Original da Despesa: 

Mês de Competencia: 
05 

Ano de Competencia: 
2014 

Tipo de Documento: Apropriação de Despesa por Competência 

PADOS DO CREDOR 
Código: 2014.00889-7 
Nome: 
V EL AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

DADOS DO POCUMENTO 
Data de Emissão: 26/06/2014 
Situação: Incluído 

Valor (R$): Valor por extenso: 

*** 135.000,00 
CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS *** *** *** *** *** 

*** tíli» *** *** *** **« *** *** *** 

Histórico: 

CONTRATO N° 02/14-S, CONFORME PA TJ-ADM-2014/11773. 



Governo do Estado da Bahia 
Sistema integrado de Planejamento, Conlabtlidácfé a Finanças . . . T C E / G E P R O 

PG. 6 6 8 

F1PL, 

RPC PASSIVO POR COMPETÊNCIA N° RPC: 
04101.0010.14.0000753-7 

Data de criação do doct0: 26/06/2014 N° EMP: 04101.0010.14.0000522̂ 7 
Órgão: 
04 Tribunal de Justiça 
Unidade Orçamentária: 
04101 .Secretaria do Tribunal de Justiça 
Unidade Gestora: 
00J 0 Diretoria de Finanças - DFA 

Número do Registro do Documento Hábil: 
04101.0010.14.0000683-1 

Natureza da Despesa: 
33903500 Elemento Original da Despesa: 

Mês de Competencia: 
05 

Ano de Competencia: 
2014 

Tipo de Documento: Apropriação de Despesa por Competência 

DADOS DO CREDOR 
Código: 2014.00889-7 
Nome: 
r EL AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

DADOS DO DOCUMENTO 
Data de Emissão: 26/06/2014 
Situação: Incluído 

Valor (R$): Valor por extenso: 

*** 30.000,00 
TRINTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

**:): *** *** *** *** 

Histórico: 

CONTRATO N° 02/14-S, CONFORME PA TJ-ADM-2014/11773. 

26/06/2014 08:17 Página 1/1 EOaldcfhrancisco 
Almeida Da Silva 



Governo do Estado da Bahia 
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade"e Finanças 

TCE/GEPRO 

PG. 669 
FIPL 

RPC PASSIVO POR COMPETENCIA N° RPC: 
04101.0010.14.0000756-1 

Data de criação do doct°: 26/06/2014 N" EMP: 04101.0010.14.0000925-7 
Órgão: 
04 Tribunal de Justiça 
Unidade Orçamentária: 
0410) .Secretaria do Tribunal de Justiça 
Unidade Gestora: 
0010 Diretoria de Finanças - DF A 

Número do Registro do Documento Hábil: 
04101.0010.14.0000684-1 

Natureza da Despesa: 
33903500 Elemento Original da Despesa: 

Mês de Competencia: 
05 

Ano de Competencia: 
2014 

Tipo de Documento: Apropriação de Despesa por Competência 

DADOS DO CREDOR 
Código: 2014.00889-7 
Nome: 
V EL AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

DADOS DO DOCUMENTO 
Data de Emissão: 26/06/2014 
Situação: Incluído 

Valor (R$): Valor por extenso: 

*** 103.999,92 

CENTO E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE 
REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** #•* 

Histórico: 

CONTRATO N° 02/J4-S, R$ 268.999,92, CONFORME PA TJ-ADM-2014/11773. 

26/06/2014 09:14 Página 1/1 tvaldo-Ffancisco 
Almeida Da Silva 



Governo do Estado da Bahia 
Sistema integrado de Planejamento, Contabil idade e Finanças TCE/GEPRO 

PG 670 

FIPL 

EMP NOTA DE EMPENHO 04101.0010.14.0000274-0 

N* Pedido (PED): 04I0J .0010.14.0000323-1 Data de Emissão: 19/02/2014 V 
N° Pedido (PAD): *** *** *** 
Data de criação do doct°: 19/02/2014 N° Instrumento: *** *** *** 
Unidade Orçamentária: 
04101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Unidade Gestora: 
0010 - Diretoria de Finanças - DFA 

Projeto/ Atividade: 

2000 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo 

Recurso: 
Normal 

Tipo de Empenho: 
Estimativo 

Modalidade de Licitação: 
Pregão Eletrônico 

N° Referência Licitação: 
0000000000001262013 

Motivo 
Dispensa/Inexigibilidade 
licitação 
• * * * 

N* Convênio Recebido (Federal) 
NÃO EXISTE CONVÊNIO PARA A DOTAÇÃO 

Transferido - Resto a Pagar 
Não 

DADOS DO CREDOR 
CA "^o: 2014.00889-7 
IV .e: MACIEL AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
Endereço: RUA DOS ANDRADAS, 943 
Bairro: CENTRO Município: Porto Alegre 
CEP: 90.020-005 UF: RS 
CPF/CNPJ/1G: 13.098.174/0001-80 Insc. Estadual: *** *** *** 
RG: *** *** *** 

DEMONSTRATIVO DA RESERVf* DESEMPENHO 
Dotação Orçamentária: 04101*0010.02.122.501.200(19900.33903506(0120000000.1 
Valor Total do Empenho (R$): 

*** 135.000,00 

Valor por Extenso: 

CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Histórico: 
Empenho do PED N° 04101.0010.14.0000323-1 
CONTRATO N° 02/I4-S, CONFORME PA 3651/2014. 
Data de Autorização da Despesa: 
l f ' 2014 

Ordenador de Despesa: 
Joseli Da Silva Passos Alves 



Governo do Estado da Bahia 
Sistema integrado de Planejamento, Contabilidade!'e Finanças 

EMP 

FIPL 

NOTA DE EMPENHO 04101.0010.14.0000522-7 

N° Pedido (PED): 04101.0010.14.0000611-7 Pata de Emissão: 14/03/2014 V 
N° Pedido (PAD): *** *** *** 
Data de criação do doct0: 14/03/2014 N° Instrumento: *** *** *** 
Unidade Orçamentária: 
04101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Unidade Gestora: 
0010 - Diretoria de Finanças - DFA 

Projeto/Atividade: 

2000 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo 

Recurso: 
Normal 

Tipo de Empenho: 
Estimativo 

Modalidade de Licitação: 
Pregão Eletrônico 

N° Referência Licitação: 
0000000000001262013 

Motivo 
Dispensa/Inexigibitidade 
licitação 

N" Convênio Recebido (Federal) 
NÃO EXISTE CONVÊNIO PARA A DOTAÇÃO 

Transferido - Resto a Pagar 
Não 

DADOS DO CREDOR 
C ó ^ o : 2014.00889-7 
Nv á: MACIEL AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
Endereço: RUA DOS ANDRADAS, 943 
Bairro: CENTRO Município: Porto Alegre 
CEP: 90.020-005 UF: RS 
CPF/CNPJ/1G: 13.098.174/0001-80 Insc. Estadual: *** *** *** 
RG: *** *** *** 

DEMONSTRATIVO PA RESERVA DE EMPENHO 
Dotação Orçamentária: 04101.00JO.Q2.122.50L2000.9900.3390350Qi6l20000000.1 
Valor Total do Empenho (R$):j 

*** 30.000,00 

Valor por Extenso: 

TRINTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Histórico: 
Empenho do PED N° 04101.0010.14.0000611-7 
CONTRATO N° 02/14-S, CONFORME PA 3651/2014. 
Data de Autorização da Despesa: 
14/03/2014 

Ordenador de Despesa: 
Joseli Da Silva Passos Alves 

26/06/2014 08:17 Página 1/1 Evalab-Fran cisco 
Almeida Da Silva 



Governo do Estado da Bahia 
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade' © Finanças TCE/GEPRO 

PG. 672 ~ 35 
EMP NOTA DE EMPENHO 04101^0010.14.0000925-7 

N° Pedido (PED): 04101.0010.14.0001067-1 Data de Emissão: 14/04/2014 ^ 
N" Pedido (PAD): *** *** * * * 

Data de criação do doct°: 14/04/2014 N° Instrumento: *** *** 
Unidade Orçamentária: 
04101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Unidade Gestora: 
0010 - Diretoria de Finanças - DFA 

Projeto/Atividade: 

2000 - Manutenção de Serviços Técnico e Administrativo 

Recurso: 
Normal 

Tipo de Empenho: 
Estim ativo 

Modalidade de Licitação: 
Pregão Eletrônico 

N° Referência Licitação: 
0000000000001262013 

Motivo 
Dispensa/Inexigibilidade 
licitação 
* * * * * * 

N° Convênio Recebido (Federal) 
NÃO EXISTE CONVÊNIO PARA A DOTAÇÃO 

Transferido - Resto a Pagar 
Não 

DADOS DO CREDOR 
*o: 2014.00889-7 

No^.c: MACIEL AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
Endereço: RUA DOS ANDRADAS, 943 
Bairro: CENTRO Município: Porto Alegre 
CEP: 90.020-005 UF: RS 
CPF/CNPJ/IG: 13.098.174/0001-80 Insc. Estadual: *** *** * 
J^Q. * * # * * * * * * 

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO 
Dotação Orçamentária; 04101.0010.02.122.501.2000.9900.3390350£>í> 120000000.1 
Valor Total do Empenho (R$): 

*** 103.999,92 

Valor por Extenso: 

CENTO E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS 
CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Histórico: 
Empenho do PED N° 04101.0010.! 4.0001067-1 
CONTRATO N® 02/14-S. 
P de Autorização da Despesa: 
1 V2014 

Ordenador de Despesa: 
JoseJi Da Silva Passos Alves 

| <lu> | 
Joseli Da Sily/ P, 

Ordenada de 
ssos Alves 
despesa 

gmcrvaçõcs: 
Süiî cão do EMP: Empenho (EMP) normal 



GUIA DE LIQUIDAÇÃO 
DFA 

I J L : 

DATA: 26/06/: 

CREDOR: MACIEL AUDITORES SS 
CPF/CNPJ: 0 1 . 3 0 9 * 8 1 7 / 4 0 0 0 - 1 8 0 
BANCO: 33 AGENCIA: 1001 C/C: 13001876 0 

TCE/GEPRO 

PG. 6 7 3 

N9/Ano Fonle Sub-Elemento Saldo Anterior Valor do Pagamento Saldo Atual 

04101001014000 120 
02740 

3504 135.000,00 135.000,00 0,00 

| 04101001014000120 
05227 

3504 30.000,00 30.000,00 0,00 

|04101001014000 120 
09257 

,3504 103.999,92 103.999,92 0,00 

Detalhamento do valo?^ pagar D F A 

VALOR BRUTO 268.999,92 
Aux. Maternid. 0,00 

Aux. Natalidade 0,00 

'VSEP 0,00 

hÜNPREV 0,00 

PLANSERV 0,00 

PENSÃO 0,00 

Aux. Família 0,00 

IRRF 0,00 

I S S \ 0,00 

INSS \ 
CAUÇÃO \ 

0,00 

0,00 

QQ A Diretoria de Finanças para Liquidação 

Data: ffib i C fy l f ^ 

MULTA \ 0,00 

Ene. Trab. \ 0,00 
ooi ( S 

VALOR LIQUIDO 
OUTROS \ QJ 

268.999,9^ 

A b i m a e l 

Diretor d 

Assinatun 

Dantas 
ç a s - D F A 

D l R E T O R í Ã ^ p B T l N A N Ç A S 

A liquidação está regular. 

Data: / / 

Responsável pela Liquidação 

O processo encontra-se regular para pagamento 

Data: J L 

Coordenador 

De acordo. 

A Unidade Gefetora para incluir e autorizar o pagamento 

Date: J_ /_ Diretor de Finanças 

DFA 

Pagamento Incluído, 

Data: / / 

Assinatura/Carimbo Responsável 

\ 
Pagamento Autorizado. 

À GFJ impara confirmar o Pagamento 

/ í. 

Assir ura/Carimbo Gerente 

DFA 

Pagamento Confirmado. 

Data: / / 

Assinatura/Carimbo Responsável Assinatura/Carimbo Gerente 

>BS: c O n t r a t O N° 02/14-S. R$ 268.909,92, CONFORME PA TJ-ADM-2014/11773. 



GUIA DE LIQUIDAÇÃO 
DFA 

ÜL: 2 U 1 

DATA: 2 6 / 0 6 / : 

CREDOR: MACIEL AUDITORES SS 
CPF/CNPJ: 01.309.817/4000-180 
BANCO: 33 AGENCIA: 1001 

T C E / G E P R O 

PG. 674 
C/C: 13001876 0 

N-/Ano Fonte Sub-Elemento Saldo Anterior Valor do Pagamento Saldo Atual 

04101001014000 120 
02740 

104101001014000 120 
05227 

3504 135.000,00 ^ 135.000,01/ 0,00 

3504 30.000,00 30.000,00 y 0,00 

(04101001014000 120 
09257 

3504 103.999,92 103.999,92 v 
0, 

Detalhamento do valor a pagar DFA 
VALOR B R U T O 268.999,92 

Aux. Maternid. 0,00 IRRF 4.035,00 

Aux. Natalidade 0,00 ISS 0,00 

SEP 0,00 INSS 0,00 

FUNPREV 0,00 CAUÇÃO 0,00 

PLANSERV 0,00 MULTA 0,00 

PENSÃO 0,00 Ene. Trab. 0,00 

Aux. Família 0,00 OUTROS 0,00 

VALOR LÍQUIDO 264.964,92 

/ A Diretoria de Finanças para Liquidação 

>3X1? AssinaturaíCarimhp Gerente 

DIRETORIA^á ^INANÇAS / \ \ \ \ / \ 

O processo encontra-se regular paia pagameqfò ^ 

L ^ 
[rsÀ V j ò & J o N j o J 
\ \ J Coordenador 

A liquidação está regular. 

Data: ^ P , 

Responsável pela 

<o 

/ / / ^ í f 

De acordo. 

A Unidade Gestora para incluir e autorizar o pagamento 

Data: 
<?> <• .o" 

DFA 

Pagamento Inoluído. 

Data: / / 

Assinatura/Carimbo Responsável 

Pagamento Autorizado. 
À GFA para confirmar o Pagamento 

Data: / /_ 

Assinatura/Carimbo Gerente 

DFA 

Pagamento Confirmado. 

Data: 

Assinatura/Carimbo Responsável Assinatura/Carimbo Gerente 

I B S : CONTRATO N<> 02/14-S, R$ 268.999,92, CONFORME PA TJ-ADM-20M/11773. 



Governo do Estado da Bahia, ' : 
.Íí 

Sistema integrado de Planejamento;.GontabiltcEd?© Finanças ' J, 

NOTA DE ORDEM BANCARIA 

NOB Data de Emissão: 27/06/2014 
Data de Criação do Doct": 27/06/2014 

N° NOB: 
04101.0010.14.0001458-5 

Unidade Orçamentária: 
04101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 
Unidade Gestora: 
0010 - Diretoria de Finanças - DFA 
Código Bancário: 
00101.00001 

Banco + Agência + 
C/C:237.3571.000000000094308-8 

Regularização: 
Não 

SOLICITAMOS AO BANCO BRADESCO S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO 
A DEBITO DA CONTA N° 237.3571.000000000094308-8, 

Código do Credor: 2013.00011-6 
Credor: Secretaria da Fazenda 
CPF/CNPJ: 13.937.073/0001-56 Município UF: Salvador BA 

Empenho: 04101.0010.14.0000274-Q 
Liquidação: 04101.0010.14.0001373-1 Destinação de Recurso da Dotação: 0120000000 

Ordenador de Despesa: 
Joseli Da Silva Passos Alves 

Liberador do Pagamento: 
Joseli Da Silva Passos Alves 

Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos) 
Banco + Agência + C/C: 001.3832.000000000992820-0 

Valor da Operação (R$): 

*** 4.035,00 

Valor por Extenso: 

QUATRO MIL E TRINTA E CINCO REAIS *** *** *** *** 
* * * * * * * * * # * * * * * * » * * * • * * * * * * * * * * * * 

Observações: 

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal 

Reeistro de Documentos Hábeis (RDH) 
N° RDH Tipo RDH N° documento Data de Emissão Valor 

04101.0010.14.0000682-3 NF -Não Eletrônica/NF-
Eletrônica não Integrada 

501 27/05/2014 135.000,00 

TOTAL: 135.000,00 

27/06/2014 09:59 Página 6/9 Abimael Soares 
Dantas 



NOTA DE ORDEM BANCARIA PG. 676 

NOB Data de Emissão: 27/06/2014 
Data de Criação do Poct°: 27/06/2014 

NOB: 
04101.0010.14.0001457-7 

Unidade Orçamentária: 
04101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 
Unidade Gestora: 
0010 - Diretoria de Finanças - DFA 
Código Bancário: Banco + Agência + Regularização: 
00101.00001 C/C:237.3571.000000000094308-8 Não 

SOLICITAMOS AO BANCO BRADESCO S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADOfS), LEVANDO 
A DEBITO DA CONTA N° 2373571.000000000094308-8. 

Código do Credor: 2014.00889-7 
Credor: MACIEL AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CPF/CNPJ: 13.098.174/0001-80 Município UF: Porto Alegre RS 
N° Empenho: 04101.0010.14.0000274-0 

Destínação de Recurso da Dotação: 0120000000 N° Liquidação: 04101.0010.14.0001373-1 Destínação de Recurso da Dotação: 0120000000 

Ordenador de Despesa: 
Joseli Da Silva Passos Alves 

Liberador do Pagamento: 
Joseli Da Silva Passos Alves 

Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos) 
Banco + Agência + C/C: 033.1001.000000013001876-0 

Valor da Operação (R$): Valor por Extenso: 

*** 130.965,00 CENTO E TRINTA MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** + ** 

Observações: 

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal 

Registro dc Documentos Hábeis (RDH) 
N° RDH Tipo RDH N° documento Data de Emissão Valor 

04101.0010.14.0000682-3 NF - Não Eletrônica/NF-
Eletrônica não Integrada 

501 27/05/2014 135.000,00 

TOTAL: 135.000,00 

27/06/2014 09:59 Página 7/9 Abimael Soares 
Dantas 



Governo do Estado da Bahia 
Sistema integrado de Planejamento/ContaWird5dS> Finanças 

{Tfefc. 
-.li" • 

NOTA DE ORDEM BANCÁRIA PG. 677 • 

NOB Data de Emissão: 27/06/2014 N° NOB: NOB Data de Criação do Doct°: 27/06/2014 04101.0010.14.0001459-3 
Unidade Orçamentária: 
04101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 
Unidade Gestora: 
0010 - Diretoria de Finanças - DFA 
Código Bancário: 
00101.00001 

Banco + Agência + 
C/C:237.3571.000000000094308-8 

Regularização: 
Não 

SOLICITAMOS AO BANCO BRADESCO S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO 
A DEBITO DA CONTA N°237.3571.000000000094308-8. 

Código do Credor: 2014.00889-7 
Credor: MACIEL AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CPF/CNPJ: 13.098.174/0001-80 Município UF: Porto Alegre RS 
V Empenho: 04101.0010.14.0000522-7 
•N* Liquidação: 04101.0010.14.0001374-1 lJestinação de Kecurso da Dotaçao: U1ZU0UUUUU 

Jrdcnador de Despesa: 
Joseli Da Silva Passos Alves 

Liberador do Pagamento: 
Joseli Da Silva Passos Aíves 

Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos) 
Banco + Acência + C/C: 033.1001.000000013001876-0 
Valor da Operação (RS): Valor por Extenso: 

*** 30.000,00 TRINTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** ifi** *** *** *** #** **# *•* *** »** 

Observações: 

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal 

Registro dc Documentos Hábeis (RDH) 
N° RDH Tipo RDH Ns documento Data de Emissão Valor 

04101.0010.14.0000683-1 NF - Não Eletrônica / NF -
Eletrônica não Integrada 

501 27/05/2014 30.000,00 

TOTAL: 30.000,00 

27/06/2014 09:59 Página 8/9 Abimael Soares 
Dantas 



Governo do Estado da Bahia 
<R 

Sistema Integrado de Planejamento;' ConteWlKJadtf e Finanças > F I P L J 

_ _ T C E / G E P R O _ _ 

NOTA DE ORDEM BANCARIA PG. 678 

NOB Data de Emissão: 27/06/2014 N°NOB: 
04101.0010,14.0001'460-7 NOB Data de Criação do Doct°: 27/06/2014 
N°NOB: 
04101.0010,14.0001'460-7 

Unidade Orçamentária: 
04101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 
Unidade Gestora: 
0010 - Diretoria de Finanças - DFA 
Código Bancário: 
00101.00001 

Banco + Agência + 
C/C:237.3571.000000000094308-8 

Regularização: 
Não 

SOLICITAMOS AO BANCO BRADESCO S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO 
A DEBITO DA CONTA N° 237.3571.000000000094308-8. 

Código do Credor: 2014.00889-7 
Credor: MACIEL AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CPF/CNPJ: 13.098.174/0001-80 Município UF: Porto Alegre RS 
N° Empenho: 04101.0010.14.0000925-7 

Destinação de Recurso da Dotação: 0120000000 ' Liquidação: 04101.0010.14.0001375-8 Destinação de Recurso da Dotação: 0120000000 

Ordenador de Despesa: 
Joseli Da Silva Passos Alves 

Liberador do Pagamento: 
Joseli Da Silva Passos Alves 

Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos) 
Banco + Agência + C/C: 033.1001.000000013001876-0 

Valor da Operação (RS): 

*** 103.999,92 

Valor por Extenso: 

CENTO E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS 
CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Observações: 

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal 

Registro de Documentos Hábeis (RDH) 
N° RDH Tipo RDH N° documento Data de Emissão Valor 

04101.0010.14.0000684-1 NF-Não Eletrônica/NF-
Eletrônica não Integrada 

501 27/05/2014 103.999,92 

TOTAL: 103.999,92 

27/06/2014 09:59 Página 9/9 Abimael Soares 
Dantas 


