TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Controle Externo da Bahia

Secex-BA
Alrb.

TC – 001.262/2011-4
Tipo: Tomada de Contas Especial
Entidade: Prefeitura Municipal de
Dourada - BA
Responsável: Sinobelino Dourado Neto
Proposta: Citação por edital

América

Trata-se de citação do Senhor Sinobelino Dourado Neto (CPF: 080.866.135-34), autorizada através do
Despacho do Secretário Antônio França da Costa, nos termos da competência conferida pela Portaria-GABALC, de 9 de abril de 2008 (peça 5).
2.

Esta Unidade Técnica expediu o ofício de nº. 1795/2011 destinado ao responsável no endereço

constante nos cadastros do Sistema CPF da Receita Federal(peça 2). Os Correios, no entanto, devolveram o
expediente sob a justificativa: “Mudou-se”. Posteriormente, novos ofícios foram reenviados para novo
endereço, constante na instrução técnica (peça 3), também devolvido pelos Correios sob a justificativa
utilizada anteriormente.
3.

Considerando que pesquisas foram realizadas no Sistema CPF da Receita Federal, no sítio

www.telelistas.net, bem como, nos cadastros dos sistemas do TCU, não sendo apresentado novo endereço do
referido Responsável.
4.

Considerando ainda que o responsável já foi citado por vias editalícias em outro processo deste

Tribunal e pelos mesmos motivos, (TC: 012.615/2011-0), não havendo modo de realizar a citação por meio
de ofício enviado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Em face às tentativas frustradas de
localizar o responsável no local onde deveria ser regularmente encontrado, estando este em lugar ignorado,
incerto ou inacessível proponho que a mesma seja feita através de edital a ser publicado no Diário Oficial da
União, em conformidade com os arts. 22, inciso III, da Lei nº 8.443/92 e art. 3º, inciso IV da Resolução TCU
nº 170/2004.
Secex-BA em 25 de novembro de 2011.
ANA LUÍSA ROCHA BARBOSA
Estagiária de Direito
DESPACHO
De acordo.
Assinado Eletronicamente
MARIO ROBERTO MONNERAT VIANNA
Auditor Federal de Controle Externo
Diretor

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 47586571.

