
 
 

RESOLUÇÃO TC Nº. 269, DE 18 DE MARÇO DE 2014. 

 

DOEL-TCEES 19.3.2014, p. 4 

 

Dá nova redação ao § 2º do artigo 4º da Resolução TC nº 245, de 24 

de julho de 2012, que dispõe sobre o Sistema Informatizado de 

Controle de Obras Públicas – GEO-OBRAS ES e estabelece 

procedimentos de cadastramento e acompanhamento de obras e 

serviços de engenharia, executados pelas unidades gestoras estaduais 

e municipais e dá outras providências. 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das 

competências que lhe são conferidas pelo art. 71 c/c art. 75 da Constituição 

Federal, pelo art. 71 da Constituição Estadual e pelo art. 1º da Lei Complementar 

Estadual nº 621/2012; e 

 

CONSIDERANDO que, no âmbito de sua competência e jurisdição, lhe assiste o 

poder regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e instruções 

normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos 

processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob 

pena de responsabilidade, nos termos do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 

621/2012; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - O § 2º do art. 4º da Resolução TC nº 245, de 24 de julho de 2012, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 4º. ... 

 

[...] 

 

§ 2º. Todo ato ou fato relacionado às obras ou serviços de engenharia, apontado 

no anexo, ocorrido durante o exercício de 2012 deverá ter a inserção de todo o 



processo administrativo no sistema do qual trata esta Resolução até 31 de julho 

de 2014. 

 

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

 

Sala das Sessões, 18 de março de 2014. 
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