Notificação nº001117/2017

Ref.1831601-1

SECRETARIA GERAL/GECON
Salvador, 26 de junho de 2017
NOTIFICAÇÃO Nº 001117/2017

Tendo em vista o disposto no art. 166 do Regimento Interno deste Tribunal (disponível na internet, site:
www.tce.ba.gov.br), fica Vossa Senhoria NOTIFICADO do conteúdo e determinações constantes no
processo abaixo discriminado:
PROCESSO: TCE/001334/2017 (eletrônico)
RELATOR: CONS. SUBSTITUTO AUDITOR SÉRGIO SPECTOR
NATUREZA: PROCESSO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORIGEM: SESAB
RESPONSÁVEL: ROMILTON DA SILVA SOUSA

1. O PRAZO para atendimento a esta NOTIFICAÇÃO é de 15 (QUINZE) dias, contados a partir da data
em que for recebida, conforme documento de Aviso de Recebimento respectivo (AR).
2. O NÃO ATENDIMENTO a esta notificação poderá ensejar a aplicação de penalidades, inclusive multa,
na forma regimental.
3. Saliente-se que o processo acima indicado é eletrônico e o seu acesso se dará pelo ProInfo
Express, para o que se fazem necessários o credenciamento e a emissão de certificado digital,
cujas instruções estão disponíveis no sítio do TCE/BA, na seção "Processo Eletrônico".
4. A resposta e os documentos que forem encaminhados em atendimento a esta NOTIFICAÇÃO deverão
explicitar os dados do processo a que se referem, bem como o CPF e o endereço do notificado.
5 Maiores ESCLARECIMENTOS poderão ser obtidos através dos telefones 3115-4531 e 3115-4544,
ou pessoalmente, na Gerência de Controle Processual – GECON - Tribunal de Contas do Estado da
Bahia, situado na Av. Luis Viana Filho, s/n - Plataforma 5, Ed. Conselheiro Joaquim Batista Neves - CAB.
6. Documentos referentes a esta notificação poderão ser acessados no Portal do TCE – Processo
Eletrônico – Serviços – Validação de cópia, por meio dos seguintes códigos: M1MDY0NTUY e
Y2ODCXNTCZ.
7. Observação:
A partir do mês de maio do ano em curso as deliberações do Presidente e dos
Conselheiros Relatores, quanto aos pedidos de prorrogação de prazo e extração de cópia, serão
comunicadas via Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado (eDOTCE), acessível por meio
do site www.tce.ba.gov.br (Art. 77 da Lei Complementar nº 005, de 04 de dezembro de 1991).
Atenciosamente,
Clélia Oliveira
Gerente da GECON

Travessa Constâncio Alves, 06, Apt 301 B, Saúde
Salvador - BA
CEP 40045150

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
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Senhor Diretor,

Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:
Clelia Iraci Rocha Machado da Silva Oliveira
Gerente da GECON - Assinado em 05/07/2017

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou
endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de
autenticação: C3MZK1MDA1

