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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

RETIFICAÇÃO
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.

Na publicação da Portaria 155-P, publicada no Diário Oﬁcial Eletrônico do TCEES de 9/2/2018:
onde se lê: vigência 1/12/2017
leia-se: vigência 1/11/2017
Vitória, 8 de novembro de 2018.

621/2012, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor GUILHERME BRIDE FERNANDES,
matrícula nº 203.165, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, para ocupar a função gratiﬁcada FG-2 na Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente, substituindo o servidor JOSÉ LÚCIO
DA SILVA PINHO, matrícula nº 202.801, afastado da referida função por motivo de substituição do secretário, no
período de 19/11/2018 a 3/12/2018.

PORTARIA 459-P, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018
Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;
Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor JOSÉ LÚCIO DA SILVA PINHO, matrícula 202.801, ocupante do cargo efetivo de auditor de
controle externo, para exercer o cargo em comissão de
secretário de controle externo da Secretaria de Controle
Externo de Engenharia e Meio Ambiente, substituindo o
servidor JOSÉ ANTONIO VIEIRA DE REZENDE, matrícula
202.622, afastado do cargo por motivo de férias, no período de 19/11/2018 a 3/12/2018.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 460-P, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018

Telefone: (27) 3334-7706
gabinete@tce.es.gov.br

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe con-

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 452-P, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor BRUNO FARDIN FAÉ, matrícula nº
203.537, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, para ocupar a função gratiﬁcada FG-2 no
Núcleo de Controle Externo de Tecnologia da Informação e Comunicação - NTI, substituindo o coordenador
PEDRO ALBERTO BUSATTO BROSEGHINI, matrícula nº
203.522, afastado da referida função por motivo de férias, no período de 5/12/2018 a 19/12/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Republicada por incorreção

fere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
www.tce.es.gov.br
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Ata de Registro de Preços nº 017/2018
Processo TC nº 6286/2018-2
Órgão Gestor: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Empresa: F & S SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E

sa especializada em serviços de manutenção predial e
construção civil, sob demanda, incluindo o fornecimento
de mão-de-obra, materiais, equipamentos e insumos necessários à execução dos serviços nas dependências do
TCEES.

ELÉTRICA EIRELI - EPP - CNPJ nº 10.568.838/0001-30.

Valor Total: R$ 2.076.190,01 (dois milhões, setenta e
seis mil, cento e noventa reais e um centavo).

Objeto: Registro de Preços para contratação de empre-

Vigência: 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia

www.tce.es.gov.br

seguinte ao da publicação do seu extrato no Diário Oﬁcial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Vitória-ES, 08 de novembro de 2018.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Vice-Presidente

Sexta-feira, 9 de novembro de 2018
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PLENÁRIO

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Rodrigo Coelho do Carmo
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

Atos do Plenário

vidor, bem como a média geral, consta da tabela 1, a seguir
disposta:

Outras Decisões - Plenário

Tabela 1 – Nota das avaliações de desempenho de servidor
submetido ao estágio probatório

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões)
abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na
Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Decisão TC-02950/2018-1
Processo: TC-8510/2015-7
Assunto: Processo de Estabilidade
Apensos: TC-8450/2016-7 e TC 10031/2016-1
Interessado: Rafael Ignes Tristão
PROCESSO DE ESTABILIDADE DO SERVIDOR OCUPANTE DO
CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – APROVAÇÃO NO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – CONFIRMAÇÃO NO CARGO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a avaliação de desempenho do servidor Rafael Ignes Tristão, submetido ao estágio
probatório, durante o período de 2015 a 2018, aprovado no
concurso público para provimento de vagas no cargo de auditor de controle externo, conforme Edital TCE/ES nº 1 de 9
de agosto de 2012.

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Nos termos do Manual de Orientação ao Avaliador e da Portaria N nº 47 de 19 de maio de 2015, durante o período de
estágio probatório, o servidor foi submetido à avaliação de
desempenho pelas cheﬁas imediatas que concluíram pelo
aproveitamento no cargo.
O resultado das avaliações parciais de desempenho do serwww.tce.es.gov.br

INÍCIO
DO SERVI- AVALIAÇÕES
EXERCÍCIO
DOR
1ª
2ª
29/10/2015

M É D I A
GERAL
Rafael 94,25 97,50 98,00 98,50 95,75 97,00 96,83
Ignes
Tristão
3ª

4ª

5ª

6ª

Assim sendo, a Comissão de Avaliação de Servidores em Estágio Probatório (CASEP) atestou a aptidão dos servidores,
nos termos a seguir transcritos:
Considerando que o estágio probatório é o período de 3
(três) anos em que o servidor nomeado para o cargo de
provimento efetivo do TCEES terá o seu desempenho avaliado, em atendimento ao que estabelece o artigo 38 da LC
46/1994;
Considerando que o art. 12 da Portaria N nº 47/2015 determina que, no prazo máximo de até 75 (setenta e cinco) dias,
anteriores ao encerramento do estágio probatório, as conclusões da cheﬁa imediata serão apreciadas, em caráter ﬁnal, pela CASEP, especialmente criada para esse ﬁm;
Considerando as avaliações procedidas pelas Cheﬁas imediatas do servidor, que concluíram pelo seu aproveitamento;
Diante de todo o exposto, concluímos por considerá-lo APTO para desempenhar suas funções, ressalvado posterior
descumprimento de qualquer dos requisitos do estágio probatório (art. 39, I a IV, LC nº 46/1994) durante o restante do
período, a ser informados pela cheﬁa imediata. (g.n.)
Realizados os procedimentos necessários para a avaliação do
servidor em estágio probatório para o cargo de auditor de
controle externo e em cumprimento ao disposto nos artigos
40, II, III e 42, caput e §2º, da Lei Complementar Estadual 46
de 31 de janeiro de 1994, a Secretaria de Gestão de Pessoas
Sexta-feira, 9 de novembro de 2018
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(SGP) encaminhou os autos a esta Corregedoria, nos termos
do artigo 15, III, da Lei Complementar Estadual 621 de 8 de
março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas).

ciência, devidamente atestados pelas respectivas cheﬁas,
nos termos do artigo 39, I a IV, da LC 46/1994 e artigo 6º, I e
do anexo II, da Portaria N nº 47/2015.

II FUNDAMENTAÇÃO

Além disso, veriﬁca-se que o servidor não incorreu em nenhuma das hipóteses que ensejam exoneração, dispostas no
artigo 40, II e III da LC 46/1994 e artigo 4º, II e III, da Portaria
N nº 47/2015.

II.1 COMPETÊNCIA DO CORREGEDOR
Nos termos da Lei Orgânica do Tribunal e do art. 2º, XVII, da
Resolução TC 302 de 18 de abril de 2017 (Regimento Interno da Corregedoria), compete ao corregedor, no exercício
do controle disciplinar e do aperfeiçoamento das ações de
controle externo, examinar e relatar os procedimentos sobre
desempenho dos servidores submetidos ao estágio probatório, opinando, fundamentadamente, por sua conﬁrmação
no cargo ou exoneração, observando as formalidades legais.
A matéria também se encontra devidamente disciplinada na
Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno
do Tribunal), que reitera a competência do corregedor.
Dessa forma, com base nos dispositivos legais em vigor, passo ao exame dos procedimentos sobre o desempenho do
servidor Rafael Ignes Tristão submetido ao estágio probatório no cargo de auditor de controle externo.
II.2 ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS
De posse dos documentos, veriﬁco que o procedimento seguiu a regra disposta na Portaria N nº 47/2015 e na Lei Complementar Estadual 46/1994.
O servidor Rafael Ignes Tristão foi submetido regularmente a avaliações de desempenho, tendo obtido a pontuação
necessária para aprovação em cada período avaliado. Nestas avaliações constam as assinaturas dos respectivos chefes imediatos, bem como a comprovação de ciência do servidor avaliado.
Quanto ao conteúdo avaliativo da análise de desempenho,
observou-se o atendimento aos requisitos referentes à idoneidade moral e ética, disciplina, dedicação ao serviço e eﬁ-

1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, DECIDEM os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
reunidos em sessão administrativa do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:

Art. 4º:

1.1. CONFIRMAR o servidor Rafael Ignes Tristão no cargo de
auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo;

II – apresentar mais de 30 (trinta) dias de faltas não justiﬁcadas e consecutivas ou mais de 40 (quarenta) faltas não justiﬁcadas interpoladamente, durante o período de 12 (doze)
meses; e

1.2. ENCAMINHAR os autos ao Presidente do Tribunal de
Contas para homologação da avaliação ﬁnal do servidor em
estágio probatório, nos termos do artigo 22, III e § 3º, do Regimento Interno e da Portaria TC N nº 47/2015;

III – tiver sentença penal condenatória irrecorrível.

1.3. DETERMINAR a juntada das vias originais da avaliação
de desempenho do servidor ao respectivo processo de pessoal, após a homologação de que trata o item anterior;

Sendo assim, a CASEP procedeu à análise conclusiva do procedimento, tendo considerado o servidor apto para desempenhar as funções do cargo, ressalvando possível descumprimento de quaisquer dos requisitos do estágio probatório,
durante o restante do período, já que tal manifestação foi ﬁrmada antes do término do período de estágio probatório,
nos termos do art. 12 da Portaria N nº 047/2015.
Nesse ínterim, não chegou ao conhecimento da Corregedoria qualquer fato novo capaz de alterar o entendimento ora
apresentado.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada
pelo inciso V, do artigo 29, do Regimento Interno do TCEES e
pelo inciso III do artigo 15 da Lei Orgânica do Tribunal, considerando, ainda, o cumprimento do período de estágio probatório pelo servidor Rafael Ignes Tristão, VOTO no sentido
de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto a sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

1.4. DAR CIÊNCIA ao servidor interessado; e
1.5. DEVOLVER os autos à SGP para juntada das avaliações
de servidor que, porventura, ainda se encontre em estágio
probatório.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 06/11/2018 – 10ª Sessão Administrativa
do Plenário.
4. Especiﬁcação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Sergio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo.
4.2. Conselheira substituta: Márcia Jaccoud Freitas (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Conselheiro corregedor
www.tce.es.gov.br
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DECISÃO PLENÁRIA TC-15/2018
Aprova os Projetos Estratégicos para o exercício de 2019.
Considerando o planejamento estratégico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo para os exercícios de
2016 a 2020;
Considerando o disposto na Resolução TC-235/2012, que
disciplina a constituição e gestão de projetos no âmbito desta Corte, sempre em vista de sua missão de gerar benefícios
para sociedade;
Considerando que o planejamento estratégico aplicado a
este Tribunal, com caráter contínuo de aperfeiçoamento,
tem como modelo estabelecer mecanismos que favoreçam
o alinhamento permanente das ações e projetos prioritários
no cumprimento de seus objetivos;
Considerando que os Projetos Estratégicos deste Tribunal
para o exercício de 2019 foram amplamente discutidos internamente, com a realização do III Workshop de Planejamento, contemplando as sugestões oriundas do Plano Executivo 2018 e do Banco de Ideias disponibilizado por esta
Casa e as demandas das áreas de Tecnologia da Informação,
Controle Externo e do projeto Avançar;
DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em sua 39ª Sessão Ordinária, realizada no dia seis de novembro de dois mil e dezoito, aprovar os Projetos Estratégicos deste Tribunal para o exercício de 2019, conforme disponibilizados na íntegra no Portal do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, no endereço eletrônico www.tce.
es.gov.br.
Presentes à sessão plenária da deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, corregedor, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, ouvidor, Sérgio Manoel Nader Borges e
Rodrigo Coelho do Carmo e a senhora conselheira em subs-

tituição Márcia Jaccoud Freitas.
Sala das Sessões, 06 de novembro de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro presidente
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro corregedor
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro ouvidor
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério
Público junto a este Tribunal
DECISÃO PLENÁRIA TC-14/2018
Revoga a Decisão Plenária TC-09/2018.
Considerando que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário
852.475 não alcança, imediatamente, os processos de
controle externo submetidos a julgamento dos Tribunais de Contas;

var a referida decisão do Supremo Tribunal Federal.
Presentes à sessão plenária da deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, corregedor, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, ouvidor, Sérgio Manoel Nader Borges e Rodrigo Coelho do Carmo
e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Sala das Sessões, 06 de novembro de 2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro presidente
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro corregedor
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro ouvidor
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
RODRIGO COELHO DO CARMO
Conselheiro
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira em substituição

DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à una-

Fui presente:

nimidade, em sua 39ª Sessão Ordinária, realizada no

LUCIANO VIEIRA

dia seis de novembro de dois mil e dezoito, revogar a

Procurador-Geral do Ministério

Decisão Plenária TC-09/2018, advertindo o órgão responsável pelas execuções das decisões desta Corte

Público junto a este Tribunal

que envolvam débito quanto à necessidade de obserwww.tce.es.gov.br
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Atos dos Relatores

RELATORES

DECISÃO MONOCRÁTICA 1791/2018
O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da veriﬁcação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

PROCESSO TC: 8960/2018
JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: GLOBAL VILLAGE CREATIVE E EXECUTIVE PRODUTORA LTDA
RESPONSÁVEL: RICARDO DE OLIVEIRA
Trata-se de Representação, com pedido cautelar, contra possíveis irregularidades na Sessão Pública convocada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), tendo como objeto a subcontratação de serviços de produção e edição para a campanha intitulada “Prestação de Contas”, no âmbito do Contrato n. 115/2016, ﬁrmado entre a Superintendência Estadual de Comunicação Social (SECOM) e a Agência MP Publicidade.
A abertura da Sessão Pública foi marcada para 07 de novembro de 2018, tendo o valor máximo de R$ 150.000,00.
Na Petição Inicial n. 377/2018, o representante pleiteia a suspensão cautelar da Sessão Pública, alegando que as exigências do Termo de Referência violaram os princípios da isonomia, impessoalidade, competitividade e vantajosidade,
ocasionando o direcionamento da seleção.
Antes de decidir sobre a medida cautelar requerida, entendo prudente a oitiva do responsável.
Isto posto, DECIDO, preliminarmente, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar n. 621/2012 e no art.
307, § 1º, da Resolução TC n. 261/2013, NOTIFICAR, com urgência, o senhor RICARDO DE OLIVEIRA, Secretário de Estado da Saúde, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe cópia integral do procedimento e apresente os esclarecimentos sobre os questionamentos constantes da Petição Inicial, cuja cópia deverá ser enviada com o Termo de
Notiﬁcação, com a advertência de que o descumprimento poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 135,
inciso IV, da Lei Orgânica.
Após a providência, encaminhe-se o feito à SEGEX, para instrução.
A publicação da presente decisão singular está agendada para ocorrer no Diário Eletrônico de 09/11/2018.
Em 07 de novembro de 2018.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta

www.tce.es.gov.br
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Atos da Secretaria Geral das Sessões

SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

NOTIFICAÇÃO
PROCESSO: TC 7278/2018
À Secretaria Geral das Sessões – SGS compete:
- Secretariar as sessões do Plenário e assessorar o
Presidente, os Conselheiros, os Auditores e o Ministério Público junto ao Tribunal durante as reuniões, e em decorrência destas adotar todas as medidas necessárias ao funcionamento do Plenário;

PROCESSO: TC 8675/2018

(APENSOS TC 2740/2007; TC 2116/2007)

ASSUNTO: AGRAVO

ASSUNTO: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
RECORRIDOS: FERNANDO ZARDINI ANTONIO; ANGELO
RONCALLI DE RAMOS BARROS, JULIO CEZAR COSTA

RECORRIDOS: FABIO RIBEIRO TANCREDI; JOÃO CARLOS
COSER; LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS; JOSE ARTHUR BERMUDES DA SILVEIRA; ANTONIO CESAR MENEZES PENE-

- Zelar pela organização, divulgação e publicação dos
atos que lhe são pertinentes;

PROCURADOR: ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR
(OAB: 1946-ES).

- Providenciar a redação dos acórdãos, pareceres e
decisões;

REFERÊNCIA: PROCESSO TC 2740/2007 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL – ACÓRDÃO TC 320/2018 – PLENÁRIO

REFERÊNCIA: PROCESSO TC 990/2005 – AUDITORIA ES-

- Organizar e promover a publicação da súmula de
jurisprudência;

Ficam os senhores FERNANDO ZARDINI ANTONIO, ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS e JULIO CEZAR
COSTA, por seu advogado acima mencionado, NOTIFICADOS da Decisão Monocrática 1775/2018-3, prolatada no Processo TC 7278/2018, para que no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis apresentem suas contrarrazões, ﬁcando cientes do direito de sustentação oral
quando do julgamento do Recurso de Reconsideração. O
conteúdo integral da Decisão Monocrática 1775/2018-3,
bem como da peça inicial do Recurso de Reconsideração
encontram-se disponíveis no site do TCEES.

Ficam os senhores FABIO RIBEIRO TANCREDI, JOÃO

- Disponibilizar para consulta nos sistemas de informática e no sítio eletrônico do Tribunal os acórdãos e pareceres na íntegra, após sua leitura em
sessão, assim como as manifestações técnicas e
pareceres do Ministério Público junto ao Tribunal;
- Certiﬁcar o trânsito em julgado das decisões;
- Organizar, manter e divulgar os cadastros e registros previstos neste Regimento;
- Proceder à juntada de avisos de recebimento e contrafés relativos aos processos de sua competência.

Telefone: (27) 3334-7677

DO
PECIAL – ACÓRDÃO TC 802/2018 – PLENÁRIO
CARLOS COSER, LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS; JOSÉ ARTHUR BERMUDES DA SILVEIRA e ANTONIO CESAR MENEZES PENEDO, NOTIFICADOS da Decisão Monocrática
1776/2018-8, prolatada no Processo TC 8675/2018, para
que no prazo de 10 (dez) dias apresentem contrarrazões
ao Agravo. O conteúdo integral da Decisão Monocrática
1776/2018-8, bem como da peça inicial do Agravo encontram-se disponíveis no site do TCEES.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)

(Por delegação – Portaria nº 021/2011)

VOR/REC

VOR/REC

www.tce.es.gov.br

Secretário Geral das Sessões

Sexta-feira, 9 de novembro de 2018
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