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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

Conselheiro-presidente
Republicada por incorreção

PORTARIA 515-P, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.
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.
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.

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 confere o art. 13, inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012,
de 8/3/2012,
RESOLVE:
designar a servidora MICHELA MORALE, matrícula nº
203.599, para exercer o cargo em comissão de secretário-adjunto das sessões, substituindo a servidora LUCIRLENE SANTOS RIBAS, matrícula nº 203.074, afastada do
cargo por motivo de substituição do secretário, no período de 7/1/2019 a 21/1/2019.
Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Republicada por incorreção

PORTARIA 001-P, DE 8 DE JANEIRO DE 2019.
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 AUGUSTO GARCIA DA SILVA, matrícula nº 203.620, ocupante do cargo efetivo de
analista administrativo, para ocupar a função gratiﬁcada FG-3 na Secretaria de Tecnologia da Informação - STI,
substituindo o coordenador ANDRÉ GUSTAVO COELHO
DE ALMEIDA, matrícula nº 203.523, afastado da referida função por motivo de férias, no período de 7/1/2019
a 21/1/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

PORTARIA 516-P, DE 20 DE DEZEMBRO 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
621/2012, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
designar a servidora VANESSA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
matrícula nº 203.253, ocupante do cargo efetivo de Auditor de Controle Externo, para ocupar a função de coordenação técnica FG-3 na Secretaria Geral das Sessões - SGS,
substituindo a coordenadora FLÁVIA BARCELLOS COLA,
matrícula nº 202.935, afastada da referida função por
motivo de férias, no período de 7/1/2019 a 21/1/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
www.tce.es.gov.br

PORTARIA 002-P, DE 8 DE JANEIRO DE 2019.
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 DURVAL SENNA DA SILVA, matrícula nº 203.694, ocupante do cargo efetivo de auditor de
controle externo, para ocupar a função gratiﬁcada FG5 na Secretaria de Tecnologia da Informação - STI, substituindo o coordenador BRUNO AUGUSTO GARCIA DA
Quarta-feira, 9 de janeiro de 2019
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SILVA, matrícula nº 203.620, afastado da referida função
por motivo de substituição da função gratiﬁcada FG-3,
no período de 7/1/2019 a 21/1/2019.

PORTARIA 004-P, DE 8 DE JANEIRO DE 2019.

PORTARIA 005-P, DE 8 DE JANEIRO DE 2019.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe con-

DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe con-

fere o Artigo 13, Inciso IV, da Lei Complementar 621, de

fere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual

8 de março de 2012,

621, de 8 de março de 2012,

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:

RESOLVE:

designar o servidor DANILO MORAES SILVA SCOPEL, ma-

designar o servidor DARCY SALES FILHO, matrícula nº

trícula nº 203.605, ocupante do cargo efetivo de ana-

202.982, ocupante do cargo efetivo de assistente téc-

RESOLVE:

lista administrativo, para exercer o cargo em comissão

nico, para ocupar a função gratiﬁcada FG-3 na Secre-

designar o servidor JOSE CARLOS CAMPANA FILHO, matrícula nº 203.531, ocupante do cargo efetivo de auditor
de controle externo, para ocupar a função gratiﬁcada FG2 na Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), substituindo o coordenador IGOR MAGRI VALE, matrícula nº
203.559, afastado da referida função por motivo de férias, no período de 7/1/2019 a 21/1/2019.

de secretário administrativo da Secretaria de Finanças

taria de Finanças e Contabilidade (SFC), substituindo o

e Contabilidade (SFC), em substituição ao servidor JO-

coordenador DANILO MORAES SILVA SCOPEL, matrícu-

SÉ CLÁUDIO DEL PUPO, matrícula nº 202619, afastado

la nº 203.605, afastado da referida função por motivo

do cargo por motivo de férias, no período de 7/1/2019

de substituição do secretário, no período de 7/1/2019 a

a 21/1/2019.

21/1/2019.

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 003-P, DE 8 DE JANEIRO DE 2019.

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Conselheiro-presidente

Conselheiro-presidente

www.tce.es.gov.br
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Atos dos Relatores

RELATORES

Decisão Monocrática 00006/2019-1
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: 09622/2018-9
Classiﬁcação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMPC - Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Responsável: BRUNO TEOFILO ARAUJO, KLEILSON MARTINS REZENDE, LUIZ CARLOS DADALTO FILHO
Representante: ESOM CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI
Procurador: ANSELMO DE SOUZA MOSE (CPF: 653.192.65700)
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
– EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 1/2018 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA LAGOA AUGUSTO RUSCHI, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE PEDRO CANÁRIO – PRESENÇA DO FUMUS BONI
IURIS E PERICULUM IN MORA, REQUISITOS ENSEJADORES
DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DO
PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO E OITIVA DOS AGENTES
RESPONSÁVEIS.
À Secretaria Geral das Sessões:
I RELATÓRIO
Trata-se de representação formulada pela pessoa jurídica
ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELLI-ME em que
se narra a existência de indícios de irregularidades no âmbito da Concorrência Pública instaurada pelo Edital 1/2018,
www.tce.es.gov.br

por meio do qual o Município de Pedro Canário, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos visa à contratação de empresa especializada para executar obra de urbanização no entorno da lagoa Augusto
Ruschi, localizada no centro da cidade.
Em síntese, o representante aduz a existência de cláusulas
editalícias restritivas da competitividade da licitação, especiﬁcamente quanto à necessidade de a licitante comprovar ter executado obra com característica semelhante ao
objeto da licitação, elegendo como parcela de maior relevância a “cravação de estacas pré-moldadas, mínimo de
130m”, serviço que sequer estaria especiﬁcado no memorial descritivo da obra licitada, que corresponderia pouco
mais de oito milésimos do valor estimado para a contratação e cuja exigência não teria sido justiﬁcada (Petição Inicial 00427/2018-6 – peça 02).
Preliminarmente, em sede de juízo de admissibilidade, conheci a representação e determinei a notiﬁcação prévia do
secretário municipal de obras e serviços urbanos e do presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) para
apresentação de justiﬁcativas, bem como a cientiﬁcação
do prefeito, tendo para tanto proferido a Decisão Monocrática 01918/2018-1 (peça 4).
Em resposta, apenas o prefeito municipal apresentou os
esclarecimentos (Defesa/Justiﬁcativa 01658/2018-7 - peça
14) e a documentação acostada nas Peças Complementares 24824/2018-1 a 24831/2018-1 (peças 15 a 22).
Submetido o feito ao crivo da Secretaria de Controle Externo de Engenharia e Meio Ambiente (SecexEngenharia), foi elaborada a Manifestação Técnica 01939/-2 (peça 25), na qual se conﬁrmou a existência indícios de restrição à competitividade da concorrência, assinalando-se o
risco da ineﬁcácia da decisão de mérito, a ausência de peQuarta-feira, 9 de janeiro de 2019
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riculum in mora inverso, que a abertura da licitação ocorreu em 13/12/2018, que não há informações sobre o andamento do certame no site do jurisdicionado e, ainda, que a
documentação apresentada pelo prefeito é absolutamente ilegível.
Por isso, a área técnica pugnou pela concessão de medida
cautelar, reconhecendo a presença dos pressupostos autorizadores (fumus boni iuris e periculum in mora), nos seguintes termos:
[...]
4 ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR
4.1 Quanto ao risco de ineﬁcácia da decisão de mérito
Veriﬁca-se da análise aos autos que a Concorrência Pública
nº 01/2018 teve sua primeira sessão de habilitação no dia
13 de dezembro de 2018.
É importante relatar a Vossa Excelência que a primeira sessão da licitação ocorreu, na data de ontem, 13 de dezembro de 2018, com a participação de 06 (seis) empresas interessadas na obra, tendo o Presidente da CPL determinado a suspensão dos trabalhos, com continuidade a partir
de nova convocação a ser feita.
Esta informação foi prestada no dia 14 de dezembro de
2018. Não há informações no sítio eletrônico da PMPC sobre a situação atual da licitação.
A Representante requer, liminarmente, a suspensão do
processo licitatório de Concorrência Pública nº 001/2018,
assim como seja suspensa a eﬁcácia dos atos administrativos subsequente, até a decisão deste Egrégio Tribunal de
Contas.
Destaca-se que não se trata de serviço essencial, cuja paralisação poderia trazer prejuízos insustentáveis ao Municí-

pio ou à sua população.
Assim, a suspensão cautelar por parte do Tribunal de Contas do procedimento licitatório neste momento não traria prejuízos à população do Município.
Por outro lado, a continuidade do certame contendo exigência desproporcional poderia em tese, reduzir sua competitividade e consequentemente, aumentar o valor contratado.
Ante o exposto, em cognição sumária, conﬁgura-se o risco de ineﬁcácia da decisão de mérito, pressuposto para a concessão da medida cautelar, estampado no artigo 376 do Regimento Interno do TCEES (RITCEES) aprovado pela Resolução TC
261/2013.
4.2 Quanto ao fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio
Veriﬁca-se também em análise aos autos, indícios de verossimilhança nas alegações da Representante, uma vez que o item
exigido a título de qualiﬁcação técnica representa percentual muito reduzido (0,86%) em relação ao valor global da obra. O
valor pouco signiﬁcativo não autorizaria a sua exigência.
03.10 Composição 46 Cravação de estaca pré moldada de concreto circular Ø18cm, m
inclusive transporte da estaca

396,00 126,60 165,72 65.625,12

A despeito de sua aparente relevância técnica, serviços de cravação de estacas são usualmente subcontratados e executados por empresas especializadas. Razão para não se exigir a comprovação de execução anterior por parte das licitantes.
A continuidade do certame contendo exigência desproporcional poderia em tese, reduzir sua competitividade e consequentemente, aumentar o valor contratado.
Salienta-se, porém, que não foi possível analisar as informações trazidas aos autos pelos Responsáveis, pois estão absolutamente ilegíveis. A apresentação de documentos incompletos ou ilegíveis, no entanto, não pode ser instrumento protelatório das decisões deste Tribunal.
Ante o exposto, conﬁgura-se o fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, pressuposto para a concessão da
medida cautelar, estampado no artigo 376 do Regimento Interno do TCEES (RITCEES) aprovado pela Resolução TC 261/2013.
5 CONCLUSÃO
Veriﬁca-se, em análise aos autos a presença dos requisitos de admissibilidade.
Conﬁguram-se os pressupostos para a concessão da medida cautelar, estampados no artigo 376 do Regimento Interno do
TCEES (RITCEES) aprovado pela Resolução TC 261/2013.
6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, bem como os pressupostos para concessão de medida cautelar, encaminham-se
os autos à consideração superior propondo:
www.tce.es.gov.br
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Em atenção ao artigo 177 c/c 182, § único do Regimento
Interno desta Corte o conhecimento da representação;
Em atenção ao artigo 376 caput e 377, inciso I do Regimento Interno desta Corte, a determinação à autoridade competente para que suspenda cautelarmente qualquer ato
relacionado ou contrato decorrente da Concorrência Pública 01/2018;
Em atenção ao artigo 307, §3º, a notiﬁcação à autoridade
competente, para que se pronuncie, no prazo de 10 dias;
Em atenção ao parágrafo 7º do artigo 307 do Regimento
Interno desta Corte a ciência do Representante;
Em atenção ao artigo 307, §4º, e em caso de deferimento
da medida cautelar a notiﬁcação à autoridade competente, para, no prazo assinalado, cumprir a decisão, publicar
extrato na imprensa oﬁcial quanto ao teor da decisão e
comunicar as providências adotadas ao Tribunal.
Dar ciência à autoridade competente de que o não atendimento de decisão deste Tribunal é passível da aplicação
das seguintes sanções:
Em atenção ao artigo 389, inciso IV do Regimento Interno desta Corte, a aplicação de multa de 3 a 25% do valor
previsto no artigo 135, § 3º da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas;
Em atenção ao artigo 391 do Regimento Interno desta Corte a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
A notiﬁcação aos Responsáveis, para que reencaminhem
os documentos que julgarem necessários, de forma legível.
A remessa dos autos à unidade técnica competente para
análise do mérito;
[...]
II FUNDAMENTOS

Passando à análise do pedido de suspensão cautelar da
Concorrência Pública 1/2018, em juízo de cognição sumária e diante da manifestação exarada da SecexEngenharia,
vislumbro a convergência dos requisitos ensejadores de
seu deferimento.

ao prefeito municipal, senhor Bruno Teóﬁlo Araújo, ao Se-

Há verossimilhança do indício de irregularidade indicado
pela empresa representante e corroborado pela área técnica, especialmente quanto à insigniﬁcância da parcela exigida como relevante pelo Município, o que sinaliza a injustiﬁcada restrição à competitividade do certame e a possibilidade de renúncia à persecução da proposta mais vantajosa, circunstâncias que revelam a “fumaça do bom direito”.

se em que se encontra, abstendo-se de dar seguimento ao

Noutro giro, vejo que o procedimento já se encontra em
sua fase externa, com sessão de abertura designada para 13/12/2018 o que, aliado à falta de informações sobre o andamento da licitação no sítio eletrônico do Município e a total ilegibilidade dos documentos apresentados
pelo prefeito local (peças complementares 24824/2018-1
a 24831/2018-1 (peças 15 a 22), denotam a presença do
“perigo da demora” e, inclusive, impedem o aprofundamento da análise sobre a concorrência em questão.
Ressalto, por outro lado, que inexiste perigo de dano inverso, já que a suspensão do procedimento não acarretará a paralisação ou a descontinuidade de serviços públicos,
sendo reversíveis, portanto, os efeitos desta cautelar.

cretário de Obras e Serviços Urbanos do Município de Pedro Canário, senhor Kleilson Martins Rezende, e ao presidente da CPL, senhor Luiz Carlos Dadalto Filho, a imediata
SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 1/2018, na facertame ou à sua contratação, sob pena de arcarem pessoalmente com o pagamento de multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais), nos termos do art. 135, §2º, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do
TCEES) e dos artigos 211, 376 e seguintes e 391, do Regimento Interno desta Corte, determinando, ainda:
III.1 a NOTIFICAÇÃO dos mesmos agentes, encaminhando-se de cópia desta decisão, para que:
III.1.1 No prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, comprovem o cumprimento da cautelar perante este Tribunal e
encaminhem cópia integral e legível do processo administrativo e de qualquer outro documento referente às fases
interna e externa e contratação porventura decorrente da
Concorrência Pública 1/2018; e
III.1.2 No prazo improrrogável de 10 (dez) dias, se manifestem, caso queiram, podendo apresentar informações complementares que entender relevantes à instrução proces-

III DECISÃO

sual.

Pelo exposto e com base na competência outorgada pelo inciso XI, do artigo 288, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013), deﬁro a
concessão da MEDIDA CAUTELAR pretendida pelo representante e, havendo fundado receio de grave lesão ao erário, além do risco da ineﬁcácia da decisão ﬁnal, determino

III.2 Por ﬁm, que seja dada CIÊNCIA desta decisão à empre-

www.tce.es.gov.br

sa signatária desta representação.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
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Decisão em Protocolo 00003/2019-6
Protocolo(s): 18821/2018-3
Assunto: Requerimento / Solicitação
Descrição complementar: Defere prorrogação de prazo
Criação: 08/01/2019 14:08
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado(s): SERGIO FANTINI DE OLIVEIRA
Ref.: processo TC 9294/2017-4
Trata-se do protocolo 18821/2018-3 no qual o diretor
presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (IEMA), senhor Sérgio Fantini Oliveira, solicita a prorrogação de prazo para encaminhar a tomada de contas especial determinada pelo item 1.2 do
Acórdão TC 1337/2018-7, proferido nos autos do processo TC 9294/2017-4, que inicialmente lhe outorgou o prazo de 30 (trinta) dias.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a determinação de
instauração e envio da tomada de contas foi primeiramente dirigida ao senhor Jader Mutzig Bruna, antecessor do peticionante no cargo de diretor presidente do
IEMA.
Tendo em vista a alternância na função, o resultado da
tomada de contas deixou de ser tempestivamente remetido a esta Corte, o que ensejou a notiﬁcação do atual dirigente, assinando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias.
Nesse contexto, entendo que o requerimento de prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias se justiﬁca pelas circunstâncias fáticas e encontra respaldo no art. 14,
parágrafo único, da Instrução Normativa TC 32, de 4 de
novembro de 2014, vejamos:

Art. 14 O processo de tomada de contas especial deve
ser encaminhada ao Tribunal no prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir do ato de sua instauração.

Adalberto Louzada Rocha, suscita a complexidade das

Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser
prorrogado por até igual período, mediante solicitação
da autoridade competente, fundamentada e tempestiva, a ser concedida a critério do Relator, em decisão monocrática.

no de ação objeto do processo TC 1986/2016-6, referen-

Sendo assim, DEFIRO o requerimento formulado e prorrogo o prazo para encaminhamento da tomada de contas objeto do processo TC 9294/2017-4 por mais 90 (noventa) dias, a contar do término do prazo ﬁxado no item
1.2 do Acórdão 1337/2018-7.
Por ﬁm, determino que seja PUBLICADA esta decisão
para CIÊNCIA do requerente, bem como JUNTADO este
protocolo aos autos do processo TC 9294/2017-4.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator
Decisão em Protocolo 00004/2019-1

medidas a serem adotadas e solicita a prorrogação de
prazo para o cumprimento das metas pactuadas no plate à auditoria temática em ações e serviços públicos de
saúde.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os plano de ação a
que se refere o requerente foi apresentado a este Tribunal pelo próprio Município de Alegre, tendo sido subscrito pelo prefeito, senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, e pelo secretário municipal de saúde, ora peticionante, e nele foram previstos os prazos que nessa ocasião se
pretende estender (ﬂs. 77-146, da peça 12, do processo
TC 1986/2016-6).
Ademais, o plano de ação em questão foi homologado em 09/10/2018 por esta Corte, conforme se vê na
Decisão TC 2678/2018-6, proferida no processo TC
1986/2016-6 e atualmente se encontra em fase de mo-

Protocolo(s): 00099/2019-6

nitoramento, em trâmite na Secretaria de Controle Ex-

Assunto: Requerimento / Solicitação

terno de Saúde e Assistência Social (SecexSAS).

Descrição complementar: Indefere prorrogação de prazo

Sendo assim, INDEFIRO o requerimento formulado nes-

Criação: 08/01/2019 15:33

te expediente, determino que seja PUBLICADA esta deci-

Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conse-

são, dando-se CIÊNCIA ao requerente na forma regimen-

lheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Interessado(s): ADALBERTO LOUZADA ROCHA
Ref.: processo TC 1986/2016-6
Trata-se do protocolo 99/2019-6 no qual o secretário

tal, bem como JUNTADO este expediente aos autos do
processo TC 1986/2016-6.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro relator

de saúde e saneamento do Município de Alegre, senhor
www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 9 de janeiro de 2019

7

