
 

 

 

 

 

 

O Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no 

uso de suas atribuições legais que lhe conferem o artigo 13 incisos I e XX da Lei 

Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012, e o artigo 20 incisos I e 

XXVII do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 

2013 e, em especial, o disposto no artigo 2º, na parte final do art. 3° e no art. 5°, da 

Decisão Plenária TC 07, de 13 de março de 2020 e 

Considerando o disposto na Portaria Normativa TC 27, de 22 de março de 2020, em 

que se reconhece o Nível 3 de prevenção e enfrentamento à propagação do 

coronavírus (COVID-19), no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, na forma do artigo 1º, inciso III, da Decisão Plenária TC 07/2020; 

Considerando o que consta do Protocolo TC 5098/2020-4, em especial a Decisão 

em Protocolo 00111/2020-7, que reconhece a necessidade e a viabilidade da 

retomada imediata da execução do Contrato 13/2019 visando à conversão de 

processos físicos em eletrônicos; 

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o inciso VI do artigo 2º, da Portaria Normativa TC 27, de 22 de março 

de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º [...] 

[...] 

 

Protocolo: 05229/2020-9

Portaria Normativa Nº 56, de 11 de abril de 2020.

Altera a Portaria Normativa TC 27, de 22 de março de 2020 e
dá outras providências.
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VI – Manter paralisada a tramitação de processos físicos, sem prejuízo de sua 

instrução processual e excepcionada a movimentação ao Núcleo de Controle 

de Documentos, que será feita pelos setores exclusivamente com a finalidade 

de converter os processos para eletrônicos, conforme programação definida 

por aquela unidade; 

[...]” 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun  

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
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