
 

 

 

TCE/MT 

Fls.______ 

Rub.______

_ 

Ofício 1.001/2015/GAB-VAS/TCE-MT 
Cuiabá, 17 de julho de 2015. 

 
 
A sua Senhoria o Senhor 
Wilson Couto Oliveira 
Diretor-Presidente da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 
Endereço: Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184, Bairro Bandeirantes 
Cuiabá - MT 

 

Assunto: Processo 24848/2014, relativo à Representação de Natureza Interna proposta 
em face dos ex-superintendentes da Fundação de Saúde de Várzea Grande – FUSVAG -, 
acerca das despesas consideradas ilegítimas com multas e juros gerados pelo atraso nos 
pagamentos das faturas de energia elétrica, relativas ao período de janeiro de 2006 a 
dezembro de 2011. 

 

Senhor Diretor-Presidente da Energisa MT, 

De ordem1 do Conselheiro relator e em cumprimento à manifestação do 

Secretário de Controle Externo desta Relatoria (documento anexo), encaminho cópia do 

relatório técnico preliminar da citada representação, e notifico Vossa Senhoria para, na 

condição de terceiro interessado, apresentar, no prazo de 15 dias, os documentos 

financeiros que caracterizam o pagamento de multa e juros de cada fatura relacionada na 

planilha anexada às fls. 7-17 do documento digital 120935/2015, constante do citado 

processo de representação (documento anexo). 

Informo, por oportuno, que a presente medida visa contribuir com instrução 

processual, a fim de identificar os responsáveis pelos atrasos nos pagamentos das faturas 

e quantificar os eventuais danos causados ao erário. 

Ressalto, por fim, os documentos de manifestação deverão ser 

encaminhados à Gerência de Protocolo, conforme Resolução Normativa 3/2015 do Manual 

                                                 
1 Conforme Resolução 38/2012 e Portaria nº 107/2013. 

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código Z2UHM.
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de Orientação – 5ª Versão, que regulamenta o envio de documentos a este Tribunal de 

Contas, disponível no link: http://www.tce.mt.gov.br/legislacao?categoria=12. 

Atenciosamente, 

 

(Assinatura digital) 
LAURA HELENA PREZA FIGUEIRÓ BABY 

Chefe de Gabinete 
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