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Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

É de competência da Segex planejar, organizar, coordenar, orientar, gerenciar, dirigir, supervisionar
e avaliar, por intermédio das suas unidades subordinadas, todas as atividades, projetos e resultados
relativos à área técnica de controle externo;
Além de emitir notas técnicas orientando suas unidades subordinadas, objetivando uniformizar técnicas e padrões nas fiscalizações e análise de contas; propor diretrizes relativas ao controle externo
a cargo do Tribunal;
À Segex compete também promover o chamamento de responsável aos autos, para o exercício do
contraditório em matérias relacionadas à atividade de controle externo, até a fase de instrução
conclusiva do processo, exceto quando se tratar
dos chefes dos Poderes Executivo estadual, Legislativo estadual e Judiciário, do Ministério Público,
do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, hipóteses em que os autos serão encaminhados para o respectivo Conselheiro relator; entre outras
ações de acordo com Regimento Interno.

Telefone: (027) 3334-7626

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo co-

munica a realização de Audiência Pública, a ocorrer
no dia 17 de julho de 2018, a partir das 13h30min,

munica a realização de Audiência Pública, a ocorrer

com credenciamento a partir das 13h, no auditório

no dia 17 de julho de 2018, a partir das 10h, com

de sua sede, com o objetivo de divulgar informações

credenciamento a partir das 9h30min, no auditório

aos seus jurisdicionados e às empresas de tecnolo-

de sua sede, com o objetivo de divulgar informações

gia da informação, prestadoras de serviços para os

aos seus jurisdicionados e às empresas de tecnologia da informação, prestadoras de serviços para o
Estado e para os municípios capixabas ou outras in-

municípios capixabas ou outras interessadas, sobre
as alterações previstas nas Prestações de Contas

teressadas, sobre o módulo Folha de Pagamento, a

Mensais do CidadES e os desdobramentos do acor-

ser implantado no sistema CidadES em janeiro de

do de cooperação técnica entre o TCEES e a STN pa-

2019.

ra geração da matriz de saldos contábeis, relativos

Com o objetivo de promover a efetiva participação,

ao exercício de 2019.

informamos que a minuta do normativo com o regramento das informações a serem remetidas no
módulo Folha de Pagamento está disponível em https://www.tce.es.gov.br/cidades/folha-de-paga-

A minuta do Anexo IV da Instrução Normativa TC
43/2017 (Prestação de Contas Mensal), com as alterações propostas para 2019, estará disponível a par-

mento. Dúvidas poderão ser encaminhadas para o

tir do dia 10 de julho de 2018 em https://www.tce.

e-mail cidades.folhapagamento@tce.es.gov.br até o

es.gov.br/cidades/pcm-prestacao-de-contas-men-

dia 16 de julho de 2018.

sal/?ano=2019.

Os interessados em participar da audiência pública

Os interessados em participar da audiência pública

deverão requerer sua inscrição até o dia 13 de julho
de 2018, por meio do endereço http://escola.tce.es.
gov.br, com a indicação do órgão ou empresa que re-

deverão requerer sua inscrição até o dia 13 de julho
de 2018, por meio do endereço http://escola.tce.es.

presentam.

gov.br, com a indicação do órgão ou empresa que re-

Vitória, 06 de julho de 2018.

presentam.
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