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OF. UCCI N° 126/2019 
 

Afonso Cláudio, 06 de novembro de 2019. 

 

Prezados Senhores, 

 

Em publicação no Diário Oficial de Contas, na presente data, referente à Prestação de Contas 
do Exercício de 2018 (Consolidado), Processo n° 08650/2019-7, o TCEES constatou 
irregularidades e determinou a citação para apresentar as razões de justificativas, bem como 
apresentar os documentos que entender necessários, conforme abaixo descrito: 
  

“CITAR o(s) Sr(s). EDELIO FRANCISCO GUEDES, com fulcro nos art. 56, 
inciso II e art. 63, inciso I, ambos da Lei Complementar Estadual 
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), c/c o disposto no art. 47, inciso IV, 
§1º, art. 157, inciso III e art. 358, inciso I, todos do Regimento Interno do 
TCEES (RITCEES) (aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 
2013), para no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentar suas 
razões de justificativas, bem como os documentos que entender 
necessários, em razão dos achados apontados nos seguintes 
documentos de referência: 
 
Relatório Técnico 717/2019-7; 
 
Instrução Técnica Inicial 796/2019-1.” 

 
Em decorrência, apresentam-se os achados: 
 

 
 

O não atendimento à citação implicará na declaração de revelia, para todos os efeitos, dando-

se prosseguimento ao processo (art. 65 da Orgânica do TCEES, e art. 157, §7º do RITCEES). 

 

Dessa Forma, recomendamos de antemão a citação, a análise de todos os itens Relatório 

Técnico 717/2019-7, encaminhada por e-mail, e Instrução Técnica Inicial 796/2019-1, bem 

como dos requisitos constantes na publicação do Diário Oficial de Contas, para providências 

necessárias na preparação de uma defesa persuasiva. 
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Ressalta-se que poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente 

constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito 

de sustentação oral, quando do julgamento, cuja pauta de julgamento contendo a data da 

sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES. 

 

Por fim, solicitamos a resposta encaminhada ao TCEES, referente ao OF. UCCI N° 090/2019 

e 118/2019, sobre os processos 08741-2019-1 e 12341-2019-1, para o devido registro e 

monitoramento. 

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO   MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal   Auditora Pública Interna 

 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
AO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
Ilmo Sr. Edson Dias Lima  
Ilma Sra. Lorena Afonso Barbosa Wolfgramm 
 
 


