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DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA

ATO DGS Nº 005/2019

ATO DGS Nº 010/2019

Compete à Diretoria Geral de Secretaria – DGS, conforme Regimento Interno:

Alterar o Ato DGS nº 083/2018 no tocante à fiscalização

Alterar o Ato DGS nº 022/2018 no tocante à fiscalização

do Contrato nº 031/2018.

do Contrato nº 018/2015, firmado com a empresa Sim-

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

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CON-

press Comércio Locação e Serviços SA.

– Promover a integração da área Administrativa com
as demais unidades do Tribunal;

TAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atri-

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CON-

buições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno

TAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atri-

deste Tribunal e, tendo em vista o art. 73, Inciso I, letra b

buições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno

da Lei 8.666/93, como também o que consta no item 2.3

deste Tribunal e, tendo em vista o art. 73, Inciso I, letra b

do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprova-

da Lei 8.666/93, como também o que consta no item 2.3

da pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;

do capítulo 1, da Norma Interna SCT - 02/2013, aprova-

RESOLVE:

da pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de 2013;

Art. 1º Alterar o Ato da DGS Nº 083/2018, em relação

RESOLVE:

– Supervisionar a execução das atividades de gestão
de pessoas e desenvolvimento de recursos humanos;

à designação de servidores para fiscalização do contra-

Art. 1º Alterar o Ato da DGS Nº 022/2018, em relação à

to nº 031/2018, firmado com a empresa CONSULOC –

designação de servidores para fiscalização do contrato

– Supervisionar a execução das atividades de aquisições e contratações, administração de materiais, patrimônio e logística;

Engenharia Construções Serviços LTDA - ME, constantes

nº 018/2015, firmado com a empresa Simpress Comér-

dos autos do Processo TC nº 5531/2018, conforme abai-

cio Locação e Serviços SA, constantes dos autos do Pro-

xo discriminado:

cesso TC nº 1149/2019, conforme abaixo discriminado:

– Gerir e acompanhar a execução de convênios e de
acordos de cooperação técnica, diretamente ou por
delegação, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente e de acordo com as deliberações do Tribunal, entre outras competências.

Bruna Oliveira Sant’ Anna, matrícula nº 203.648 (Fiscal

Ramon Pereira da Cunha, matrícula nº 203.683 (Fiscal

Titular administrativo);

Titular);

Pedro de Paiva Brito Filho, matrícula nº 203.613, (Fiscal

Marcos Guilherme Bressiane, matrícula nº 033.536 (Fis-

Adjunto administrativo)

cal Adjunto).

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publica-

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publica-

ção.

ção.

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

Telefone: (027) 3334-7665
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