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Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 301-P, DE 2 DE OUTUBRO DE 2019.
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.

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 OCTAVIO AMARO RIBEIRO DA MOTA JR., matrícula nº 202.956, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, para exercer o cargo em comissão de Secretário de Controle Externo, responsável pelas atividades do Núcleo de Controle Externo de Avaliação e Políticas Públicas - NPP, em substituição ao servidor GLEIDSON BERTOLLO, matrícula nº 203.556, afastado do cargo por motivo de férias, no período de 4/10/2019 a 18/10/2019.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Republicada por incorreção
Portaria Normativa Nº 68, 07 de outubro de 2019
Protocolo: 15788/2019-7
Prorroga o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão instituída pela Portaria Normativa nº 001/2019-7.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe conferem
os artigos 6º e 13 incisos I, IV, XI e XX da Lei Complementar nº 621, de 08 de março de 2012 c/c o artigo 20 inciso XXXI
do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013;
Considerando, a necessidade de proporcionar o exercício do princípio do contraditório.
RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar, por mais 90 (noventa) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Técnica instituída através da Portaria Normativa 0001/2019-7, de 08 de janeiro de 2019, a fim de que o(s) responsável(is) possam oferecer
respostas e esclarecimentos acerca dos fatos imputados.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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