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Negócio
Contribuímos para a participação do cidadão e à melhoria da gestão.

Missão
Assegurar ao cidadão a participação na melhoria da
atuação do controle externo exercido pelo TCE-PA.

Visão
Ser um instrumento de cidadania na transformação
do processo de gestão para a excelência do
controle externo.

Ouvidor
Conselheiro Odilon Inácio Teixeira

Equipe Técnica
Alberto Vieira de Souza Junior
Assessor da Ouvidoria
José Ribamar de Andrade Moura
Assessor de Informática
Olga Benário Oliveira
Assessora de Comunicação e
Relações Públicas
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1. APRESENTAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no inciso III, do art. 30 da Lei nº 12.527, de
18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, e ao previsto no §1º, do
art. 29, da Resolução nº18.806, de 12 de abril de 2016, apresentamos o
relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação
recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os
solicitantes.

2. ESTÁTISTICAS
2.1 Pedidos de Informação por Trimestre
No ano de 2016, a Ouvidoria do TCE-PA recebeu 171 pedidos de
informação, que tiveram como parâmetro a Lei de Acesso à Informação (Lei nº
12.527/2011). A distribuição por trimestre ocorreu conforme apresentado na
Tabela 1.
Tabela 1 - Pedidos de Informação por Trimestre 2016
Período
Solicitação
%
1º Trimestre
52
30,41
2º Trimestre
41
23,97
3º Trimestre
16
9,36
4º Trimestre
62
36,26
Total
171
100,00
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2.2 Índice de Resolutividade dos Pedidos de Informação
Dos 171 pedidos de informação recebidos 170 foram atendidos até o dia
31 de dezembro, atingindo-se um índice de resolutividade da ordem de 99,41%
(Tabela 2). O pedido não atendido até o final do ano de 2016, registrado no
mês de dezembro (durante o período de recesso regimental), foi respondido
em janeiro de 2017 dentro do prazo regulamentar, de até 20 dias, para receber
resposta e fechamento.
Tabela 2 - Índice de Resolutividade dos Pedidos de Informação 2016
Período
Índice de
Resolutividade
1º Trimestre
100,00%
2º Trimestre
100,00%
3º Trimestre
100,00%
4º Trimestre
98,39%
TOTAL
99,41%
2.3 Pedidos de Informação por Tempo de Resposta
No ano de 2016, quanto ao tempo de resposta aos pedidos de
informação, Tabela 3, o maior número de demandas (116) recebeu resposta no
prazo de até 5 dias (67,84%).
Outros 15 (8,78%) pedidos foram respondidos em até 10 dias, 28
(16,37%) dentro do prazo de até 15 dias, e 11 (6,43%) em até 20 dias.
Somente um pedido de acesso à informação teve o seu prazo de
atendimento prorrogado por mais 10 dias, conforme o § 2º, do art. 11, da Lei
12.527/2011.
Tabela 3 - Pedidos de Informação por Tempo de Resposta 2016
Nº
%
Período
116
67,84
0 a 5 dias
15
8,78
6 a 10 dias
28
16,37
11 a 15 dias
11
6,43
16 a 20 dias
01
0,58
21 a 30 dias
171
100,00
Total
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2.4 Pedidos de Informação por Canal de Comunicação
A Ouvidoria recebe pedidos de informação por seis canais de
comunicação: Portal do TCE-PA (Sistema Ouvidoria On-line e e-SIC), e-mail,
telefone, correspondência, de forma presencial e por caixa coletora.
No ano de 2016 (Tabela 4), 83,04% dos pedidos de informação foram
recebidos por meio do e-SIC. O segundo canal mais utilizado foi o e-mail
(ouvidoria@tce.pa.gov.br), com 28 solicitações, equivalendo a 16,37% das
demandas.
De forma presencial a Ouvidoria recebeu um pedido, correspondendo a
0,59% do total das demandas recebidas.
No período, não ingressaram pedidos de informação por telefone,
correspondência ou caixa coletora.
Tabela 4 - Pedidos de Informação por Canal de Comunicação 2016
Canal de Comunicação
Nº
%
Portal TCE-PA (Sistema Ouvidoria On-line / e-SIC)
142
83,04
E-mail
28
16,37
Telefone
00
--Correspondência
00
--Presencial
01
0,59
Caixa Coletora
00
--Total
171
100,00
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2.5 Pedidos de Informação por Unidade Demandada
Quanto às unidades do TCE-PA responsáveis por fornecer as
informações solicitadas, em 2016 ocorreu a situação demonstrada na Tabela 5.
Tabela 5 - Pedidos de Informação por Unidade Demandada 2016
Unidade
Nº
%
Ouvidoria
95
55,56
Presidência
10
5,85
Secretaria Geral (SEGER)
10
5,85
Secretaria de Controle Externo (SECEX)
20
11,70
Secretaria de Administração (SEADM)
01
0,58
Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGP)
33
19,30
Secretaria de Controle Interno (SECIN)
01
0,58
Escola de Contas “Alberto Veloso” (ECAV)
01
0,58
Total
171
100,00

7

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
OUVIDORIA
2.6 Pedidos de Informação por Procedência
No ano de 2016, os pedidos de informação tiveram origem em 20
diferentes unidades da federação (Tabela 6).
As unidades que mais originaram pedidos foram: o Estado do Pará com
52,05% (89), Distrito Federal 9,36% (16), Rio de Janeiro 7,02% (12), Rio
Grande do Sul e São Paulo ambos com 4,09% (7).

Tabela 6 - Pedidos de Informação por Procedência 2016
Procedência
Nº
%
%
Pará
89
52,05
100,00
Ananindeua
03
1,75
3,37
Belém
62
36,26
69,66
Bonito
01
0,58
1,12
Breves
01
0,58
1,12
Capanema
01
0,58
1,12
Castanhal
01
0,58
1,12
Conceição do Araguaia
02
1,17
2,25
Curuçá
01
0,58
1,12
Dom Eliseu
03
1,75
3,37
Itaituba
02
1,17
2,25
Marabá
01
0,58
1,12
Mocajuba
01
0,58
1,12
Santa Barbara do Pará
01
0,58
1,12
Santarém
03
1,75
3,37
São João do Araguaia
01
0,58
1,12
São Miguel do Guamá
01
0,58
1,12
Vigia
04
2,34
4,49
Amazonas
01
0,58
--Bahia
01
0,58
--Ceará
08
4,68
--Distrito Federal
16
9,36
--Maranhão
03
1,75
--Mato Grosso
02
1,17
--Mato Grosso do Sul
01
0,58
--Minas Gerais
02
1,17
--Paraíba
02
1,17
--Paraná
03
1,75
--Pernambuco
04
2,34
--Piauí
02
1,17
--Rio de Janeiro
12
7,02
--Rio Grande do Norte
03
1,75
--Rio Grande do Sul
07
4,09
---
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Rondônia
Santa Catarina
São Paulo
Tocantins
Não Informado
Total

01
02
07
01
04
171

0,58
1,17
4,09
0,58
2,34
100,00

-------------

Quanto ao Estado do Pará, os 89 pedidos de informação recebidos,
foram originados em 17 municípios, dentre os 144 que compõem essa Unidade
da Federação.
A participação por município demonstra uma maior concentração no
município de Belém 69,66% (62).
Os municípios que mais originaram pedidos de informação, excluindo
Belém, foram: Vigia com 4,49% (89), e Ananindeua, Dom Eliseu e Santarém
estes com 3,37% (3) cada.
Os demais municípios originaram um pedido de informação cada,
equivalente a 1,12%.

3. PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO RECEBIDOS
Demandante

Data da
Solicitação

Prazo de
Atendimento

12.01.16

09 dias

Descrição do Pedido de Acesso
1 AMANDA CRISTINA LIMA SANTIAGO

Gostaria de saber se existe nessa instituição cargo vago de Analista em Enfermagem e qual a
possibilidade de no próximo concurso ser contemplado com vaga para o referido cargo.
2 KAREN YONAMINE

22.01.16

11 dias

Solicito o valor da despesa em saúde de cada ano entre 2001 e 2015, pois no
Balanço Geral do site encontrei apenas os créditos adicionais em saúde.
3 JOAO MARIO DE MEDEIROS PAIXAO

23.01.16

06 dias

Gostaria de saber se os cargos de "auditor de controle externo-educacional" e "auditor de
controle externo-procuradoria" do TCE-PA exigem alguma formação específica ou requerem
apenas diploma de nível superior em qualquer área de formação.
4 JOAO MAGALHAES COSTA

25.01.16

03 dias

Gostaria de obter informações sobre a remuneração dos auditores fiscais-contabilidade, qual o
vencimento base, se possuem gratificação de nível superior e em qual percentual, se possuem
gratificação de tempo de serviço público, se este tempo é contado nas três esferas de poder e as
demais vantagens.
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Demandante

Data da
Solicitação

Prazo de
Atendimento

25.01.16

03 dias

Descrição do Pedido de Acesso
5 TIAGO FERREIRA SILVA

Solicito informações sobre a quantidade de cargos vagos na especialidade Auditor de
Comunicação- Jornalismo.
6 INÊS PAIVA SILVA

26.01.16

10 dias

Gostaria de solicitar a indicação do nome da área/setor responsável pelo tratamento e gestão
dos documentos de arquivo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, bem como o número de
telefone e o e-mail da respectiva área/setor.
7 FILIPE RADAJESKI SPANEMBERG

26.01.16

10 dias

O Tribunal de Contas do Estado do RS está realizando um levantamento sobre defesa técnica
em Tribunais de Contas, e gostaríamos de solicitar a ajuda desta Casa. Precisamos saber se é
obrigatória a presença de defesa técnica (advogados) nos respectivos processos julgados por
este Tribunal, em caso positivo, quais os normativos que explicitam essa obrigatoriedade.
8 GISELLE COSTA

27.01.2016

01 dia

Gostaria de receber o edital completo do último concurso público realizado pelo TCE Pará. É
possível?
9 ANTONIO VICENTE SOARES

28.01.2016

07 dias

Tenho um processo em tramitação de nº 2014/5187-9 Jurisdicional - Pensões e Aposentadoria.
Gostaria de saber como anda o tramite de tal processo e o que devo fazer para mim receber meu
Pecúlio, pois desde de 2014 não tenho nenhuma informação.
10 ROBSON R V COSTA

28.01.2016

04 dias

Por favor gostaria de ter um parâmetro de estudo para o certame que será aberto em fevereiro,
porém queria começar a estudar, mas não tenho um direcionamento. Não queria esperar o edital
chegar. Mesmo sabendo que será a cespe unb a banca organizadora deste certame, porém fico
sem saber, na específica, o que estudar. Falei com uma servidora deste Tce-Pa que me pediu
para consultar o edital do Tce-Sc, porém vi que este só abriu vagas para nível superior e não
médio como eu quero. Podem me ajudar a ter uma direção?
11 SIMONE MATOS MARTINS

28.01.2016

04 dias

Gostaria de saber informações sobre a provável data da realização do concurso para cargo
efetivo visto que já foi contratada a instituição CESPE, por meio de dispensa de licitação. Preciso
muito saber sobre o período da publicação do edital, se será mesmo em fevereiro, pois estou me
preparando para outras provas e estou com receio de ter coincidências nas datas. Gostaria de
saber também se o conteúdo para nível superior vai ser igual o edital passado ou se será igual o
do edital do TCE-SC, que será realizado pela CESPE, mesma instituição que realizará o
concurso do TCE-PA.
12 TIAGO FERREIRA SILVA

01.02.16

04 dias

Gostaria de saber se os dois cargos vagos de Auditor de Controle Externo-especialidade
Comunicação/Jornalismo, serão ofertados no próximo concurso? Os servidores da área da
Comunicação do TCE, recebem algum adicional de desempenho? Qual a composição salarial de
um auditor de controle externo, atualmente?
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Demandante

Data da
Solicitação

Prazo de
Atendimento

02.02.16

01 dia

Descrição do Pedido de Acesso
13 FABIO DOS ANJOS OLIVEIRA

Estas prevista para segunda quinzena de janeiro de 2016 o concurso para cargos efetivos desta
corte. Gostaria de saber a nova previsão. Segue abaixo fonte desta informação: Criado em 27
Julho 2015 O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), através da Resolução 18.720,
aprovou a realização de mais um concurso público na corte de contas. Desta vez, serão
ofertadas 88 vagas, sendo 83 para nível superior e 5 para nível médio. O concurso público será
coordenado por uma Comissão Organizadora composta por servidores efetivos do TCE-PA, sob
a Presidência da Conselheira Lourdes Lima. A previsão é que o concurso seja realizado até a 2º
quinzena de janeiro de 2016.
14 FABRICIO MANOEL SANTIAGO CORDEIRO

03.02.16

01 dia

A Constituição do Pará, e consequentemente a Lei Orgânica desta Corte de Contas, preveem a
existência de 7 auditores substitutos na composição do TCE-PA. Entretanto, consultando o site
deste órgão, a informação é que existem atualmente apenas 2 auditores. Nesse sentido, e com o
objetivo de verificar o cumprimento dos diplomas legais supramencionados, faço os seguintes
questionamentos: 1 - Quantos auditores (substitutos de conselheiros) existem atualmente no
quadro do TCE-PA? 2 - Existe planejamento/previsão de concurso para o cargo em questão, que
venha a prover o número de auditores ordenado na Constituição?
15 SILAS GONÇALVES DOS REIS

05.02.16

01 dia

Nos termos da lei da transparência e com base nos princípios da eficiência e da publicidade,
solicito que seja informado ao menos a previsão de divulgação do edital para concurso público
de servidores desse TCE/PA.
16 TIAGO FERREIRA SILVA

05.02.16

14 dias

Segundo resposta do Tribunal a minha solicitação, cuja a demanda é 00010/2016 de 25.01.2016,
o órgão dispõe no momento de 2 vagas desocupadas na especialidade Auditor de
Comunicação/Jornalismo. De posse dessa informação, solicitei ao TCE, que me informasse se
as duas vagas seriam disponibilizadas no próximo concurso, segue demanda:00023/2016 de
01.02.2016, e a resposta é que apenas uma, nessa especialidade, será ofertada e uma outra
para Publicidade. Se há duas vagas disponíveis para especialidade Jornalismo, por que só uma
será ofertada?
17 RODRIGO SANTANA DA SILVA

05.02.16

06 dias

Tendo em vista que o TCE Pa realizará concurso iminente, gostaria de informações quanto ao
cargo de Auditor de Controle Externo - Educacional. Quais os requisitos para investidura no
cargo e a remuneração inicial?
18 RODRIGO ROSA DE SOUZA

11.02.16

04 dias

Gostaria de receber informações à respeito sobre o Concurso Público que deverá ocorrer ainda
esse ano, conforme notícias vinculadas na mídia. Ainda, gostaria de informações sobre o "Cargo
de Auditor de Controle Externo - Gestão de Pessoas", como requisitos para ocupar o cargo e
remuneração mais adicionais.
19 ARLENE VIEIRA LEMOS SANTANA

11.02.16

04 dias

Gostaria de saber o valor da remuneração do cargo auxiliar técnico de controle externo –
administrativo e se o requisito para investidura é somente o ensino médio?
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Demandante

Data da
Solicitação

Prazo de
Atendimento

12.02.16

01 dias

Descrição do Pedido de Acesso
20 LEANDRO SANTANA ASSUNCAO

Em meu Trabalho de Conclusão de Curso estou fazendo uma análise fiscal dos municípios
brasileiros com os dados constantes da Secretaria do Tesouro Nacional STN e demais
constantes dos Tribunais de Contas. Uma das fases da pesquisa consiste no levantamento do
número de servidores dos Tribunais de Contas envolvidos na fiscalização, na auditoria, no
acompanhamento e na prestação de contas dos municípios. Nesse sentido, solicito informações
acerca do número de servidores desse Egrégio Tribunal de Contas que estiveram envolvidos na
fiscalização, na auditoria, no acompanhamento e na prestação de contas dos municípios do
Estado do Pará, em cada um dos exercícios, no período de 2005 a 2015.
21 SALIM CARVALHO JARDIM

12.02.16

14 dias

Solicito informações se os ex-gestores de São João do Araguaia, abaixo relacionados, que
tiveram suas contas rejeitadas pelo e tiveram seus nomes incluídos em relação de inelegíveis
nas últimas eleições de 2014, serão também incluídos na relação de inelegíveis para as eleições
de 2016? MÁRIO CEZAR SOBRAL MARTINS - ex-prefeito 1997 a 2004. MARISVALDO
PEREIRA CAMPOS -ex-prefeito 2005 a 2008 MARIA ONEIDE ARAUJO CAMPOS - exsecretária de Promoção Social 2005 a 2008 JOSE ROBERTOM DUTRA DA SILVA - expresidente da Câmara Municipal 2005 a 2006.
22 LUCILA DOS SANTOS SERIQUE

16.02.2016

03 dias

Processo2016/00842-7 encontra-se na CPP há vários dias. No meu requerimento informei
inclusive o número do meu processo de aposentadoria, justamente para que a tramitação do
atual processo fosse ágil.
23 RAPHAEL OLIVEIRA DA SILVA

19.02.16

14 dias

Estou querendo algumas informações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal: 1- Nos últimos
cinco anos, quantas vezes e em quais anos o governo estadual não conseguiu cumprir a
legislação original da Lei de Responsabilidade Fiscal? 2 - O que foi feito para que o governo
pudesse aumentar suas despesas neste momento apesar da legislação? 3- Qual foi o
procedimento do TCE? 4 - Existe algum processo para os envolvidos no não cumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal?
24 MARCOS PAULO DE SOUZA

24.02.16

01 dia

Gostaria de saber, se as informações veiculadas na Imprensa Escrita procede quanto a
realização do Concurso Público para o Cargo de Auditor do TCE-PA?
25 JULIANA RECHE

25.02.16

01 dia

Sobre o concurso do TCE-PA, com edital previsto para dia 29 de fevereiro, gostaria das
seguintes informações: -Salários (o mais baixo e o mais alto para cada escolaridade); -Regime
de contratação; -Valor da taxa; -Processo de avaliação (provas).
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Demandante

Data da
Solicitação

Prazo de
Atendimento

25.02.16

11 dias

Descrição do Pedido de Acesso
26 AUGUSTO ALVES ROCHA

Solicito aos senhores que por gentileza me informe sobre a prestação de contas do repasse do
icms verde ao município de Marabá, bem como relatório detalhado de aplicação deste recurso no
município de Marabá referente aos anos base 2014 e 2015, Senhores e senhoras conselheiros
do TCE o que me leva a solicitar estes documentos comprobatórios tanto do repasse como da
aplicação de recurso é por que sou conselheiro municipal de meio ambiente em Marabá, e
constatei informação deste repasse no site do programa municípios verdes ao município de
Marabá nos anos de 2014 e 2015 sendo que o conselho municipal de meio ambiente não foi
informado até o momento destes repasse ao fundo municipal de meio ambiente, gostaria de
solicitar aos senhores que informe detalhadamente sobre esta solicitação.
27 LUIZ HENRIQUE COSTA DA CONCEIÇÃO ROMERO

26.02.16

13 dias

Gostaria de saber se TCE-PA possui sistema de prestação de contas de gestão (balanço geral)
informatizado, ou seja, se o envio de documentos é feito via digital, se sim qual o formato de
arquivo é aceito (.pdf / .doc / etc), e a partir de quando esse sistema está em funcionamento.
28 CARLOS ALBERTO SERRAO DA SILVA

26.02.16

03 dias

Gostaria de saber se o concurso para auditor conselheiro realizado em 2012 teve sua validade
prorrogada por mais 2 anos, conforme autoriza o edital. Caso não tenha sido prorrogado,
gostaria de saber se há previsão para a realização de outro certame, pois das 4 vagas oferecidas
no concurso de 2012 somente 2 estão preenchidas no momento.
29 LUCAS ADRIAN SANTANA SILVA

29.02.16

02 dias

Queria saber qual foi o último concurso público para servidores para este tribunal de contas.
Quero saber o quantitativo de vagas para o concurso público que está iminente e quero saber
quando sai o edital.
30 JULIANA SILVA RODRIGUES

01.03.16

13 dias

Venho por meio deste, solicitar informações acerca da aplicação do instituto da prescrição nesta
Corte. Justifico que tais informações servirão para compor meu trabalho monográfico de
conclusão de curso de Direito da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, intitulado “O INSTITUTO
DA PRESCRIÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS: UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL” e que
será apresentado em maio deste ano. Tal trabalho encontra-se sob orientação do professor
mestre em Direito Constitucional João Marcelo R. Magalhães, Procurador do Banco Central –
BACEN. Rogo pela colaboração dos senhores em me fornecerem informações e, se possível,
dados, para que possa demonstrar como e, se, ocorre a prescrição nos processos dos Tribunais
de Contas do Brasil. Peço que respondam as seguintes perguntas e me encaminhem as
respostas através do e-mail: julianasilva_r@hotmail.com. Tais informações poderão ser
fornecidas em forma de texto, por meio de gráficos ou por decisões desta Corte. 1) Neste
Tribunal, ocorre a prescrição nos processos de contas? 2) Qual o lapso temporal utilizado para
delimitar a prescrição? O decenal do Código Civil ou o de cinco anos presente em diversas leis
de direito administrativo? 3) Existe alguma contabilização de processos de contas (prestação de
contas de governo, gestão e tomada de contas) que foram prescritos? 4) Quais são as sanções
desta Corte passíveis de prescrição? 5) Quais são as causas suspensivas e interruptivas da
prescrição? 6) Existe algum normativo sobre a prescrição nesta Corte?
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Demandante

Data da
Solicitação

Prazo de
Atendimento

01.03.16

01 dia

01.03.16

02 dias

Descrição do Pedido de Acesso
31 EDUARDO PATELLO
Gostaria de saber como faço para me candidatar a vaga de estágio?
32 WEDLAS JUNIOR

Vi que foi divulgado o edital do concurso TCE-PA 2016 no último dia 29/02 Lendo o edital me
surgiu a seguinte dúvida: Existe um cargo de auditor para engenheiro sanitário e ambiental, no
entanto minha formação é engenharia ambiental e energia renováveis, porem tanto a grade
curricular de engenheiro sanitário e ambiental quanto a de engenheiro ambiental e energia
renovável é a mesma. Nesse caso poderia eu participar do processo de seleção para engenheiro
sanitário e ambiental?
33 BRUNO CARAM

01.03.16

03 dias

Tenho 9 anos de serviço público federal e gostaria de saber se eles contarão para o recebimento
do adicional de tempo de serviço (triênios), caso eu seja aprovado no concurso que está aberto?
Tente ver na lei dos servidores, mas não há nada específico.
34 LUCIANO GOMES PIRES

02.03.16

02 dias

Gostaria de saber se no cargo de auxiliar técnico judiciário também existe o benefício do vale
alimentação no valor de 1200 reais, pois no edital do concurso divulgado hoje (01/03/2016) só
consta o benefício do auxílio para os cargos de nível superior.
35 NATALIA ALVES DE SOUSA

02.03.16

01 dia

Gostaria de informações sobre o plano de cargo e salário do TCE atualizado, grata pela atenção
e no aguardo do retorno.
36 LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA

02.03.16

14 dias

Estou fazendo consulta sobre as nomeações do último concurso do TCE_PA e não encontro no
site, contudo, gostaria de saber as quantidades de nomeações por cargos.
37 JESSIKA ALVES DA SILVA

02.03.16

14 dias

Gostaria de saber quais os auxílios e benefícios são oferecidos aos servidores do Tribunal. Mais
diretamente, para o cargo de AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA:
ADMINISTRATIVA, além da remuneração, há direito ao auxílio alimentação e adicional de
qualificação? Em caso positivo, quais os valores?
38 FELIPE MACHADO

03.03.16

01 dia

Sobre o salário do cargo nível médio, consta no edital do concurso o valor R$ 3.154,60, não
explicita nada além deste valor e alimentação de R$1200,00, então gostaria de saber o valor
bruto. Sou de Salvador e por esse motivo desejo saber o salário líquido, para poder fazer as
contas se realmente vale a pena.
39 THAMNA LOURINHO

03.03.16

01 dia

Gostaria de tirar uma dúvida a respeito do CARGO 28: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO –
ÁREA: FISCALIZAÇÃO – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA . Pelo o
que li no edital, as atribuições são as mesmas de engenheiro ambiental. Portanto, caso eu passe
no concurso, poderei assumir uma das vagas, visto que sou engenheira ambiental?
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40 PRYSCILLA COSTA GOMES

Gostaria de informações sobre a remuneração divulgada para o concurso para Auditor C.E. Direito ou Procuradoria, tendo em vista meu interesse em realizar o certame. Indago se além da
remuneração informada (aproximadamente 6.200 + Aux. Alim.) Existe o abono de produtividade
coletiva de que trata o art. 8037/2014, e, em caso positivo, com que frequência (mensal,
semestral, etc.) e a qual a média percentual (uma vez que a lei informa "até 82%').
41 LEONARDO NASCIMENTO

03.03.16

01 dia

Tenho uma dúvida com relação ao edital do concurso TCE/PA que a organizadora não soube me
responder. Meu questionamento é o seguinte: Sou Mestre em Engenharia Ambiental e gostaria
de participar do certame no cargo relativo à minha área de atuação, mas o edital traz como
requisito para investidura no cargo apenas o bacharelado em engenharia. No entanto, o TCE/SC,
em concurso bastante similar ao TCE/PA, traz em seu edital a seguinte redação com exigência
de apenas: "Conclusão de curso superior com habilitação na área". Ou seja, por quê um Mestre
em Engenharia não pode participar do concurso TCE/PA mas poderia participar do concurso
TCE/SC? E por quê, mestres que ensinam e formam engenheiros não podem atuar como tal
dentro do TCE, se estão habilitados para tal? Creio ser apenas uma condicionante no edital. Não
uma definição conceitual do órgão ou dos tribunais. Sendo assim, na condição de cidadão
interessado e perfeitamente capaz de desempenhar as atividades relativas ao cargo pretendido,
solicito aos responsáveis, uma revisão no edital do concurso para que este equívoco seja
retificado, caso concordem com o posicionamento do Tribunal do Estado de Santa Catarina, por
exemplo.
42 RAMON LUCAS SANTANA DE BRITO

03.03.16

06 dias

Gostaria de saber o motivo pelo qual não fora previsto no EDITAL Nº 1 – TCE/PA – SERVIDOR, DE
29 DE FEVEREIRO DE 2016 a possibilidade do Graduado em nível superior Tecnologista de Gestão
de Recursos Humanos concorrer ao CARGO 14: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA:
ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: GESTÃO DE PESSOAS tendo em vista que a função e
inerente a referida formação, como mostra a cartilha do Ministério da Educação na Pag 36 Em anexo.
Gostaria de solicitar a inclusão do mesmo no referido edital. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS O tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos atua no
planejamento e gerenciamento dos subsistemas de gestão de pessoas, tais como: recrutamento e
seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, rotinas de
pessoal, benefícios, gestão de carreiras e sistema de informação de recursos humanos. Este
profissional promove o desenvolvimento de competências relacionadas ao comportamento nos níveis
individual (motivação), de grupo (negociação, liderança, poder e conflitos) e organizacional (cultura,
estrutura e tecnologias), catalisando os processos de elaboração de planejamento estratégico,
programas de qualidade de vida do trabalho e avaliação do clima organizacional.

43 JOÃO LOPES

03.03.16

01 dia

Devido a abertura de edital para o concurso do TCE/PA, surgiu-me uma dúvida com relação ao
requisito para o cargo de engenheiro ambiental e sanitário. Segundo a lei nº 7.681, DE 4 DE
DEZEMBRO DE 2012 que dispõe sobre a alteração de dispositivo da Lei nº 7.592, de 28 de
dezembro de 2011, criação e transformação de cargos de provimento efetivo, em comissão e de
funções comissionadas do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Pará, A qual
discrimina os requisitos para o cargo de engenheiro ambiental e sanitário. Segundo essa lei o
requisito para o cargo seria o diploma de nível superior em Engenharia Sanitária e/ou Ambiental.
Gostaria, então, de saber se quem possui graduação em engenharia ambiental poderá se
inscrever no devido cargo.
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44 LUCIANO GOMES PIRES

Gostaria de saber se no Cargo 39: Auxiliar Técnico – Área: Administrativa também existe o
benefício do auxílio alimentação no valor de 1200 reais, pois no edital do concurso divulgado no
dia 01/03/2016 só consta o benefício do auxílio alimentação para os cargos de nível superior.
45 GABRIEL MEIRA NÓBREGA DE LIMA

08.03.16

13 dias

Solicito informação acerca do número total de cargos, bem como do número de cargos vagos
das seguintes carreiras: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: PROCURADORIA
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: FISCALIZAÇÃO – ESPECIALIDADE: DIREITO
(regiões de Belém, Marabá e Santarém).
46 PEDRO S FORCHESATTO

09.03.16

05 dias

Meu interesse é sobre o recente edital do concurso para Auditor do TCE-PA. Sou formado em
Análise de Sistemas. Posso concorrer aos cargos 32 a 35, que exigem "Graduação em
Tecnologia da Informação"? Análise de Sistemas está compreendida como "Graduação em
Tecnologia da Informação"? Existe a equivalência?
47 RAIMUNDA NAZARE RODRIGUES MACEDO

10.03.16

01 dia

Tive dificuldades no Porta do TCE_PA de visualizar a lista dos inelegíveis do município de
Curuçá para as eleições municipais de 2016, gostaria de saber onde posso encontra e se
possível pudesse receber por e-mail. joaocarlos.delima@ibest.com.br
48 LUIS JOARI

11.03.16

17 dias

Faço parte de um grupo chamado Code For Curitiba. Estamos desenvolvendo um projeto, que
pretende mapear o andamento das Obras Públicas e catalogar as opiniões das pessoas, que
serão beneficiadas com o termino das benfeitorias em questão. Gostaríamos de saber, se existe
a possibilidade de disponibilizar a base de dados de todas as Obras Públicas.
49 SILVANA YURI SHIBATA

17.03.16

11 dias

Solicito informação de legislação que forneça embasamento para abertura de conta específica
quando por meio de convênios ocorre o repasse de recursos do tesouro para instituições
federais.
50 GUILHERME BRANDAO

21.03.16

18 dias

Conforme Lei de Acesso à Informação, após busca sem resultado satisfatórios no site, solicito as
informações abaixo. Caso a informação esteja disponível no site, por gentileza, encaminhar link
direto. Conforme art. 11, §5º, da Lei de Acesso à Informação solicita-se a informação em formato
digital. Desde já, grato. - Relatório Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil QATC - específico deste Tribunal, conforme orientações da ATRICON, referente aos anos de
2013, 2014 e 2015. - Quantidade total de servidores em 2014; - Quantidade de cargos de livre
nomeação com detalhamento de quantitativo por gabinete de conselheiro em 2014; - Quantidade
de entidades jurisdicionadas em 2014; - cargos em comissão (sem necessidade de concurso):
número geral, porcentagem em relação ao total de cargos e distribuição nos gabinetes em 2014;
- currículos dos conselheiros de 2013 e 2015; - Processos analisados e julgados em definitivo em
2014; - Estoque de processos em 2014; - Se havia processos autuados há mais de 4 anos
pendentes de apreciação em 2014;. Se sim, quantos e porcentagem em relação ao total.
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51 MICHEL HULMANN

Solicito, nos termos da Lei 12.527/2011, as informações que seguem: 1. Quantas contratações
por Dispensa de Licitação com fulcro no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93 foram objeto de
análise deste tribunal nos anos de 2014 e 2015. 2. Quantas contratações nesta modalidade de
dispensa analisados foram considerados irregulares? 3. Quais as principais irregularidades
encontradas nestes contratos?
52 ALEXSANDRO LOPES LIMA

24.03.16

01 dia

1-Gostaria de solicitar o número de cargos vagos de AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO –
ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: ODONTOLOGIA 2- Quantos AUDITORES DE
CONTROLE EXTERNO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: ODONTOLOGIA
existem hoje efetivos no TCE-PA.
53 LAILA SUELLEN SANTANA CHAVES

01.04.16

01 dia

Fiz uma solicitação de certidão negativa, paguei o boleto ontem pela manhã, gostaria de saber
se segunda feira, dia 4, estará pronta, pois tenho urgência. O protocolo é 2016/41081-3.
54 LUCIANA DE LIMA DIAS PRADO

01.04.16

12 dias

Considerando o Decreto Estadual n° 768 de 20/06/2013: Art. 10. O convênio conterá, expressa e
obrigatoriamente, cláusulas estabelecendo: XII - o compromisso do convenente de restituir ao
concedente o valor transferido atualizado monetariamente, desde a data do recebimento,
acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda
Estadual, nos seguintes casos: a) quando não for executado o objeto da avença; b) quando não
for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final; c) quando os recursos
forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no convênio. Solicitamos que seja
informada qual a legislação que esta Corte utiliza para atualizar monetariamente, conforme o
Decreto supracitado, a fim de darmos andamento às cobranças e análises de Convênios
Estaduais, em atendimento à resolução TCE/PA n° 18.589/2014.
55 SERGIO ARANHA

04.04.16

11 dias

Aos Tribunais de Contas. Acolhendo solicitação de ocupante de cargo de Auditor de Controle
Externo deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, com vistas a
subsidiar a elaboração de sua Dissertação do Curso de Mestrado em Administração Pública
junto à Fundação Getúlio Vargas, solicito a valiosa colaboração dessa egrégia Corte de Contas
na prestação das informações constantes do questionário em anexo.
56 LINDOMAR CARVALHO GARCIA

08.04.16

12 dias

Solicito Calendário de sugestões e confirmação de feriados deste Tribunal de Contas relativo ano
exercício de 2015. O intuito desta solicitação é averiguar se o prazo em que foi protocolado meu
recurso de reconsideração, referente ao processo 2012/51061-2 - Acórdão 54.225, está dentro
do prazo estabelecido pelo TCE.
57 LIDIA MARIA BEGOT BENTO CARDOSO

08.04.16

01 dia

Gostaria de obter mais informações sobre o procedimento para contratação de Estagiários deste
Egrégio Tribunal de Contas, já que sou estudante de administração e é de meu interesse uma
experiência nesta área.
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58 LEANDRO ANTONIO DA SILVA LIMA

Gostaria de ser informado sobre o andamento dos repasses da obra de construção do novo
prédio da Escola Estadual Isaura Baia em Mocajuba-PA, haja vista que a placa em frente a
mesma encontra-se sem visibilidade para o valor e data do processo licitatório.
59 JOSE ALEX RODRIGUES DA SILVA

12.04.16

01 dia

Estou precisando de uma certidão negativa para apresentar no ato de posse de um concurso
público. Fiz a solicitação no site, paguei o boleto e dois dias uteis depois consultei a situação no
site. Estava com ERRO. Agora eu preciso saber o que fazer para regularizar a situação. Devo
me dirigir ao ponto de atendimento mais próximo que no caso é Marabá-PA.?
60 DAILSON PINHEIRO DE SOUZA

13.04.16

01 dia

Fiz a solicitação de uma Certidão Negativa pelo site, mas vi hoje que deu ERRO no meu pedido.
Preciso deste documento para um concurso no qual fui aprovado. Já efetuei o pagamento do
boleto (na última sexta-feira), não entendo o motivo do ERRO. Peço, por gentileza, que revejam
a minha solicitação, o prazo para que eu entregue a documentação está se esgotando. Há a
possibilidade de esta Certidão ser enviada por email?
61 JUSSARA L. A. GUIMARÃES

14.04.16

01 dia

Venho mais uma vez por meio deste, solicitar informações e providências se possível quanto ao
processo da minha amada mãezinha. Sei que assim como eu aqui no meu trabalho, vocês possuem
uma enorme demanda. No entanto, solicito mais uma vez uma atenção especial ao caso dela por
gentileza, pois trata-se de uma senhora que trabalhou anos de sua vida em prol de quem precisava
aprender e a ler nos locais mais difíceis de acesso que vocês não conseguem imaginar. Com muita
luta conseguiu graduar duas filhas e hoje precisa de um pouquinho de atenção. Dado tanto amor
dedicado e tanto sofrimento ao logo desses anos, peço encarecidamente essa atenção de vocês.
Hoje aqui no meu trabalho, inúmeros são os processos que recebo, entendo a quantidade de pedidos,
mas peço por favor essa atenção. O processo dela se Deus quiser logo terminará. Nome:
FRANCISCA LOPES DE ARAÚJO PROCESSO: 2014/51407-9 ENTRADO NO IGEPREV INICIO DE
2012.

62 FERNANDO OLINTO DA SILVA RAIOL

16.04.16

02 dias

Gostaria de saber sobre o meu processo 2014/51361-1, para homologação da minha
aposentadoria, que se encontra parado desde o dia 25/10/2015, não sendo dado nenhum
andamento até a presente data.
63 JOSE ALEX RODRIGUES DA SILVA

18.04.16

01 dia

Fiz o pedido de uma Certidão Negativa, a mesma foi enviada para Regional Marabá. Gostaria de
pedir por favor se possível enviá-la para o meu e-mail, uma vez que moro a 250 km de Marabá e
estou em dificuldades de dirigir-me até esse município. Protocolo 41194-0.
64 CRISTIANY F. BORGES

25.04.16

10 dias

Para atendimento à pesquisa na Biblioteca Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal PGDF, solicito a gentileza de nos auxiliar na busca de possíveis julgados e documentos acerca
da sujeição da Defensoria Pública Estadual aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal no
âmbito deste Estado, em especial à questão da autonomia financeira. A solicitação é urgente,
vez que se trata de demanda visando cumprir prazo crítico e peremptório, desta forma
agradecemos muitíssimo a colaboração de Vossa Senhoria.
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65 KARINA TEIXEIRA FERREIRA

De acordo com a Lei 5.810/1994 (conforme solicitação de estudo pelo EDITAL Nº 1 – TCE/PA –
SERVIDOR, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016), Capítulo II (Da Nomeação), Seção II (Do
Concurso) art. 10, e o disposto no item 12 do Edital (Dos critérios de desempate), de acordo com
meu entendimento, o primeiro critério de preferência (na Lei) é para "o candidato já pertencente
ao serviço público estadual" (§1 do art. 10), ficando o §2 voltado para a questão da idade (ou
seja, do candidato mais idoso). Portanto, com base no disposto acima, caso ocorra empate, favor
validar qual critério vigorará: o disposto no Edital ou o disposto em Lei.
66 FELIPE GALVÃO PUCCIONI

01.05.16

12 dias

Solicito as informações abaixo com base na Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011.
Informo que as informações têm fins estritamente acadêmicos visando desenvolvimento de
dissertação de Mestrado da EBAPE/FGV. Questões a serem respondidas: 1. Qual foi o total de
processos julgados ou apreciados pelo Plenário ou pelas Câmaras no ano de 2015 (sem levar
em consideração processos administrativos internos do Tribunal)? 2. Qual o número de
responsáveis que tiveram suas contas julgadas irregulares em 2015? 3. Qual o número de
aposentadorias, reformas, pensões e admissões que o tribunal negou registro por serem as
mesmas ilegais em 2015? 4. Qual o total de multas aplicadas em 2015? 5. Qual o valor total
dessas multas? 6. Qual o total de débitos imputados em 2015? 7. Qual o valor total desses
débitos? 8. Qual o total de auditorias e inspeções realizadas pelo Tribunal no ano de 2015
conforme inc. IV do art. 71 da CF88? 9. Qual o total de funcionários do Tribunal? a. Desses,
quantos são servidores efetivos do quadro do Tribunal? 10. Qual o total de funcionários lotados
na Secretaria de Controle Externo (ou órgão análogo responsável pelas auditorias e inspeções e
também pela instrução processual)? a. Desses quantos são servidores do quadro efetivo do
Tribunal? 11. O cargo de Auditor (Ministro-Substituto no TCU e Conselheiro-Substituto ou Auditor
Substituto de Conselheiro nos TCEs e TCMs) já foi criado? a. Se sim dizer o número de cargos
da estrutura: b. Há Ministro/Conselheiro advindo do quadro de auditores? c. O cargo de Auditor
constitucional (§4º, do art. 73, CF*88) possui a denominação de Conselheiro-Substituto
estabelecida por lei ou pelo Regimento Interno da Corte? 12. Quantos cargos de membros do
Ministério Público junto ao Tribunal existem na estrutura? a. Quantos estão vagos? b. Há
Ministro/Conselheiro advindo do quadro de procuradores do MP de Contas?
67 DONATO VOLKERS MOUTINHO

03.05.16

10 dias

Gostaria de ser informado sobre que atividades o TCE-PA realiza na fiscalização e controle da
dívida pública do Estado do Pará. Esse Tribunal de Contas tem atuado de alguma maneira no
controle e na fiscalização da dívida pública? Há alguma unidade específica no Tribunal que cuide
do tema? Há alguma auditoria, inspeção e/ou outros tipos de fiscalização em andamento que
trate o tema? Há alguma decisão ou acórdão relevante do Tribunal de Contas sobre a dívida
pública Estadual? A dívida pública é tratada na análise das contas do Governador do Estado? De
que modo?
68 LAYANE FERREIRA PINTO

10.05.16

10 dias

10.05.16

01 dia

Gostaria do manual de identidade do órgão.
69 ALBERTO LEITE CAMARA

Solicito com urgência o e-mail, telefone e o nome do dirigente da unidade técnica responsável
pela análise de contas de Governo para fins de encaminhamento de questionário de pesquisa.
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70 BRUNO ANSELMO BANDEIRA

Solicito, com base na Lei Nº 12.527/2011, a disponibilização do Contrato celebrado com o
Cebraspe para realização do concurso público do TCE-PA aberto no ano de 2016, bem como do
Termos de Referência que deu origem à contratação.
71 IVANILDE SOARES CARVALHO

17.05.16

01 dia

Venho solicitar a data da minha portaria de aposentadoria para concluir meu recadastramento na
SEDUC, pois tenho outro vinculo e preciso atender a solicitação acima citada, segundo a seduc o
servidor que não fizer o recadastramento terá seu pagamento suspenso, portanto solicito o
atendimento pois o recadastramento finaliza dia 18/05/2016.
72 GLEIDSON DA COSTA CAMPOS

18.05.16

02 dias

Solicito informações sobre a carreira de auditor de controle externo (contabilidade) deste Tribunal
de Contas do Estado do Para: 1) Quais gratificações, adicionais e auxílios podem ser inseridas
na remuneração do cargo? Quais os seus valores? Quem terá direito? E quais as legislações
regulamentadoras? Obs: O objetivo é entender que remuneração poderia ser alcançada por
quem entrar na carreira inicial do cargo no próximo concurso. 2) É possível encaminhar-me uma
planilha com as progressões da carreira e seus interstícios? 3) O estado já implementou
previdência complementar nos moldes do FUNPRESP da esfera federal ou quem entrar ainda
será vinculado ao IGEPREV?
73 MARINA AZEVEDO SANTOS

18.05.16

06 dias

Eu sou estagiária do TCE-MS e estamos fazendo uma pesquisa sobre o funcionamento dos
outros Tribunais. Para isso estamos fazendo um levantamento de informações: a) Vocês
possuem o ponto eletrônico? b) Os funcionários que não faltam e/ou possuem um bom
desempenho nas atividades recebem alguma gratificação por isso? c) Caso os funcionários
façam cursos, pós, mestrado ou qualquer coisa que elevem o seu conhecimento eles recebem
alguma gratificação? Os comissionados também recebem? d) Existe algum programa diferente
de gratificação? e) Existe uma comissão para a avaliação de desempenho dos funcionários?
74 MARCEL BELEM DE SOUZA

20.05.16

01 dia

Solicito informações sobre os vencimentos da carreira de auditor externo do TCE-PA, com o
subsídio base e demais vantagens, e aonde encontro a legislação atualizada que fixa esses
vencimentos (se possível me enviar uma tabela dos vencimentos). E gostaria de saber como é o
enquadramento inicial dos futuros servidores.
75 FERNANDO OLINTO DA SILVA RAIOL

20.05.16

01 dia

Gostaria de saber sobre o meu processo 2014/51361-1, para homologação da minha
aposentadoria, que se encontra parado desde o dia 10/05/2016, não sendo dado nenhum
andamento até a presente data.
76 MARIA DO SOCORRO FELIX

23.05.16

01 dia

Recesso de Final de Ano Prezados, estamos fazendo um levantamento para saber quais TCs
têm recesso no final do ano e/ou férias coletivas. Neste sentido, gostaria de saber se no TCE-PA
tem recesso? Qual o período? Férias coletivas?
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23.05.16

02 dias

Descrição do Pedido de Acesso
77 PAULO RANIERY COSTA DA SILVA

Gostaria de informações sobre um possível adiamento da prova do concurso que já foi adiada
uma vez. Além disso gostaria de esclarecer sobre o cronograma previsto do tribunal em relação
a homologação do certame e possíveis convocações.
78 ROBERTO CARLOS DOS SANTOS

24.05.16

06 dias

Participei de uma formação realizada na sede da OAB em Santarém no dia 10/03/16, com o
tema: "A contabilidade aplicada ao setor público". Mas até hoje ainda não conseguir receber o
certificado e por esta razão estou aqui buscando informações, haja vista que não consigo
visualizar no site do TCE o link para baixar e acessar o certificado.
79 MAGNO SILVA

26.05.16

14 dias

Quantas denúncias e representações foram autuadas ou protocoladas, por ano, de 2004 a 2016,
neste Tribunal de Contas?
80 EDMILSON BARBOSA LERAY

29.05.16

01 dia

30.05.16

01 dia

Nº do proc. de aposentadoria e tramitação membro do MPPA.
81 CLENYA RUTH ALVES VASCONCELOS

Venho por meio deste questionar a inserção do requisito experiência profissional no cargo 01
(AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA EDUCACIONAL) do concurso TCE_PA 2016,
enquanto os demais cargos não exigem experiência de 01 ano na área. Deste modo solicito
esclarecimento sobre a exigência da experiência somente neste cargo de nível superior.
82 MARIA NERCI BRABO SOARES RODRIGUES

30.05.16

01 dia

Sou graduada em nível superior pela Escola de Enfermagem Magalhães Barata. No meu diploma
consta "Graduação em Enfermagem e Obstetrícia", e "confere o título de Enfermeiro", assim
como o meu marido é formado em Engenharia Civil, pela Universidade Federal do Pará e no
diploma dele consta "Graduação em Engenharia Civil". Fiz minha inscrição para o Concurso do
TCE-PA, cargo 9 (Enfermagem), mas fiquei em dúvida quanto ao título do meu curso, porque no
edital pede "bacharelado em Enfermagem". Além da graduação de nível superior em
Enfermagem fiz três especializações lato sensu: "Enfermagem do Trabalho", pela Universidade
Federal do Pará, "Metodologia do Ensino Superior para a Área da Saúde" pela Escola Superior
de Educação Física do Pará e "Especialização Higiene Ocupacional" pela USP - Universidade de
São Paulo. Estou estudando para o concurso, mas diante dessa dúvida pergunto: posso
continuar com a minha inscrição?
83 GUSTAVO CARVALHO

31.05.16

01 dia

A respeito do concurso público, é provável que ocorra outra alteração de data?
84 LUCIELMA SEMIÃO

02.06.16

01 dia

Informação - Concurso 2016 Prezados, por gentileza, gostaria de saber se está
confirmada a data de 07-08-16 para aplicação das provas do TCE-PA? Grata pela
atenção dispensada!
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02.06.16

19 dias

Descrição do Pedido de Acesso
85 ALEXANDRE NOGUEIRA FREITAS

Preciso cópia URGENTE do processo n 2010 50484-5 pois moro no interior em Conceição do
Araguaia a 1100km e não tenho condições de ir aí pessoalmente, como faço para ter acesso a
esse processo.
86 RICIERI J P PEREIRA

03.06.16

14 dias

Para a realização de meu TCC na Pós-Graduação em Controladoria e com base na lei nº
12.527/2011, gostaria de obter algumas informações diretamente ou através de indicação de
local para acesso. As informações de que necessito são: 1- Número de processos autuados em
2015, se possível por tipo; 2- Número das auditorias de regularidade e operacionais realizadas
em 2015? 3- Quadro de Remuneração por cargo; 4- Quadro de pessoal (número de servidores
por cargo).
87 MARIA RAIMUNDA RODRIGUES NUNES

06.06.16

14 dias

Solicito informação referente ao andamento do Processo Nº 2009/50810-2, de 05/03/2009.
88 RODRIGO MACHADO

13.06.16

01 dia

Gostaria de saber a estrutura remuneratória do cargo de auditor de controle externo (valores em
reais), bem como se o servidor incorpora função gratificada na aposentadoria. OBS. a estrutura
remuneratória e os adicionais, etc. poderiam ser publicados no portal da transparência.
89 FERNANDO OLINTO DA SILVA RAIOL

15.06.16

01 dia

Gostaria que me informassem sobre o andamento do processo nº 2014/51361-1, que se
encontra na Coordenadoria de Apoio as Seções Plenária-/CAS, desde o dia 30/05/2016.
90 FLAVIO JASCUF

16.06.16

01 dia

Solicito informação referente ao concurso público. Fiz inscrição pelo site da Cespe/UNB o qual
marcava a data do concurso para o próximo dia 19/06 (domingo próximo) porém vi no site do
TCE/PA a mudança para o mês de agosto. Preciso saber se é para todos os cargos inscritos?
Quanta a minha inscrição já feita, perdeu validade?
91 ANDRESSA LEAO CUNHA

21.06.16

03 dias

Solicito informar qual o prazo para um órgão responder à Comunicação de Auditoria realizada
pelo TCE (quando neste não vem descrito nenhum prazo)?
92 ANDRE MIMIO FLORENCE KANTO

23.06.16

11 dias

Gostaria de saber, por gentileza, quais são os auxílios que os servidores do TCE PA têm. Andei
pesquisando pela internet, mas só vejo que os servidores possuem o benefício de 1200 de
auxílio alimentação e plano de saúde, o qual não está muito claro, pois não fala como funciona o
plano de saúde de fato.
93 FERNANDO OLINTO DA SILVA RAIOL

25.06.16

02 dias

Gostaria que me informasse por gentiliza, sobre o processo nº 2014/51361-1, que já foi julgado e
deferido, se encontra, segundo informações de vocês, aguardando publicação do acórdão no
Diário Oficial, desde 15/06/2016. Qual o tempo leva para essa publicação?
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08.07.16

20 dias

Descrição do Pedido de Acesso
94 THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA

Atualmente, estou a pesquisar a eficiência dos Tribunais de Contas Estaduais do Brasil e seu impacto
sobre os índices de corrupção identificados em seus respectivos Estados. Inclusive, com resumo
sobre este assunto aprovado em congresso (40º Encontro Anual da ANPOCS – Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, podendo ser consultado a partir do link a seguir:
http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1623&Itemid=469).
Para tanto, a fim de permitir a conclusão da pesquisa em curso, solicito o fornecimento das seguintes
informações deste: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ANO ATIVIDADES 2009 2010 2011
2012 2013 2014 Responsáveis Condenados em Débito e/ou Multados Processos de Cobrança
Executiva Formalizados Processos Julgados Conclusivamente Acórdãos Proferidos Fiscalizações
Concluídas (Total) Total de Conselheiros Total de Conselheiros Substituto Total de Servidores
Concursados Total de Servidores Comissionados Total de Funcionários Terceirizados Total de
Estagiários

95 LUCIA MARIA

22.07.16

20 dias

1 Solicito acesso a informação do número de inscritos no concurso do Tce Pará, pela banca
cespe. 2 Solicito acesso as inscrições homologadas para este concurso de todos os cargos. 3
solicito acesso a demanda de inscritos por vaga neste concurso. Já solicitei pelo portal CESPE
as informações porem as mesmas não foram respondidas, conforme solicitado assim utilizo da
LAI para acesso as informações.
96 NATASHA BORALI

22.07.16

03 dias

Não localizei no site do TC dados sobre o currículo de seus sete Conselheiros. Gostaria de ter
acesso a esse documento, podem me ajudar. Dados como a formação política, acadêmica e ou
empresarial, data da posse, idade; atividades no serviço público, cargos anteriores, forma de
indicação, partido político filiado.
97 CLÁUDIO UCHÔA

05.08.16

13 dias

Estou realizando uma pesquisa sobre as normas de auditoria e auditoria operacional, para tanto
estou buscando em todos os TCEs as espécies de normatizações utilizadas para realização de
auditoria e auditorias operacionais. Nesse sentido solicito especial gentileza de que se possível
nos enviar cópia das normatizações internas acerca da realização de auditorias e auditorias
operacionais.
98 RODRIGO MATHIAS

09.08.16

02 dias

Gostaria de saber quantos cargos criados e ocupados existem para auditor de controle externo contabilidade.
99 ERMILSON RABELO DE JESUS

24.08.16

03 dias

Conforme preconizado na Constituição, no seu artigo 5°, alínea b, Inciso XXXIV, solicito a
emissão de certidão negativa pessoa física. Segue abaixo meus dados e a finalidade: NOME:
ERMILSON RABELO DE JESUS CPF: 032.319.583-00 FINALIDADE: ASSUNÇÃO DE CARGO
PÚBLICO XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o
direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal.
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31.08.16

16 dias

Descrição do Pedido de Acesso
100 WESLEY EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA

Venho por meio da Lei 12.527/2011 requerer informações a este Tribunal de Contas. O artigo
113, parágrafo 2º da lei 8.666/93 estipula que os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do
sistema de controle interno poderão solicitar para exame a cópia de edital de licitação já
publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de
medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas. Uma vez
que o exame de editais pelo Tribunal não é compulsório, gostaria de solicitar para os anos de
2013, 2014 e 2015: 1) Como é o processo e quais são os critérios utilizados pelo Tribunal de
Contas na escolha dos editais de licitação avaliados? 2) Gostaria de obter acesso a quaisquer
documentos e regulamentos que estipulem periodicidade da avaliação, critérios e processos
utilizados nesta escolha de editais a serem avaliados pelo Tribunal. 3) Houve casos de exame de
edital de concorrência motivados por denúncia de irregularidade? Nos casos positivos, gostaria
de ter acesso à documentação relativa a estes processos: conteúdo da denúncia, parecer do
tribunal e medida tomada.
101 WESLEY EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA

31.08.16

01 dia

Venho por meio da Lei 12.527/2011 requerer informações a este Tribunal de Contas. Para os
anos de 2013, 2014 e 2015: este Tribunal auditou processos licitatórios dentro do Regime
Diferenciado (via Lei 12.642/11) realizados pela Prefeitura da capital deste Estado? Gostaria de
ter acesso a uma lista destas auditorias e, para cada uma delas: a) link para o edital b) pareceres
do Tribunal de Contas c) medidas tomadas ou encaminhamentos.
102 WESLEY EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA

31.08.16

01 dia

Venho por meio da Lei 12.527/2011 requerer informações a este Tribunal de Contas. Conforme o
art. 113, parágrafo 1 da Lei 8.666/93, qualquer licitante contratado (seja Pessoa Física ou
Pessoa Jurídica) tem competência para representar ao Tribunal de Contas contra eventuais
irregularidades suspeitas no processo licitatório. 1) Quais as etapas e procedimentos adotados
por este órgão no caso de representação? Solicito documentos e legislação que evidencie tal
processo. 2) Solicito tabela em formato aberto e processável por máquina constando os pedidos
de representação recebidos por este Tribunal nos anos de 2013, 2014 e 2015 no âmbito de
licitações da Prefeitura da capital deste Estado. 2) Solicito acesso aos documentos gerados em
cada processo, tais como pareceres e recomendação de medidas corretivas para as referidas
representações.
103 WESLEY EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA

31.08.16

01 dia

Venho por meio da Lei 12.527/2011 requerer informações a este Tribunal de Contas. 1) Este
Tribunal auditou nos anos de 2013, 2014 e 2015 os processos licitatórios realizados pela
Prefeitura da capital deste Estado que se enquadraram nos casos de dispensa ou inexigibilidade
de licitação? 2) Como é o processo de auditoria? Requisito quaisquer documentos que
especifiquem os pontos e critérios avaliados pelo Tribunal de Contas para avaliação da
legalidade da escolha pela modalidade de dispensa. 3) Gostaria de ter acesso a uma lista das
auditorias e, para cada uma delas: a) link para o edital b) pareceres do Tribunal de Contas c)
medidas tomadas ou encaminhamentos.
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02.09.16
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104 WESLEY EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA

Venho por meio da Lei 12.527/2011 requerer informações a este Tribunal de Contas. Com base
na lei 8.666/93 (artigo 49), para o período de 2013 a 2015, gostaria de solicitar: 1) Uma lista em
formato aberto e processável por máquina com todos os processos de anulação de processos
licitatórios realizados por este Tribunal, relativos à capital deste Estado, conforme artigo 113, da
lei 8.666/93, contendo: 2) Data de abertura do processo de anulação; 3) Motivação do início do
processo (se por representação, denúncia anônima ou por iniciativa do próprio Tribunal); 4)
Incorreção em que se baseou o processo; 5) Solicito também os pareceres ou quaisquer outros
documentos que contenham avaliações do TCE, afirmações das incorreções encontradas,
decisões tomadas e nomes dos responsáveis técnicos para cada processo de anulação.
105 MARCOS GUILHERME MESSIAS FERREIRA

05.09.16

08 dias

Gostaria de informações acerca da quantidade de cargos vagos de Auditor de Controle Externo Área: Fiscalização - Direito, e se há previsão para convocação de candidatos do concurso
público atual.
106 AGOSTINHO CAMILO BARBOSA CANDIDO

07.09.16

30 dias

Venho requerer quem são os beneficiários, valores pagos mensalmente, o montante pago
globalmente até a presente data e o termo inicial dos benefícios, a título de pensão vitalícia para
ex-governador, pensão para dependentes de ex-governador, pensão para ex-deputado estadual
e pensão para dependentes de ex-deputado estadual.
107 RODRIGO MATHIAS

13.09.16

02 dias

Solicito, por gentileza, planilha atualizada com os valores de referência das classes
remuneratórias dos cargos de Auditor de Controle Externo. A informação é para conhecimento,
pois fiz o concurso desse ano e quero analisar as faixas salariais/plano carreira.
108 RENATO PEREIRA MONTEIRO

14.09.16

01 dia

Solicito em planilha excel: 1- uma lista organizada por município com o e-mail institucional e ou
corporativo e ou pessoal cadastrado no sistema como os representantes e ou responsáveis pelo
sistema de controle interno dos municípios do Estado. 2- uma lista organizada por município com
o e-mail institucional e ou corporativo e ou pessoal cadastrado no sistema como os
representantes e ou responsáveis pelo setor de contabilidade dos municípios do Estado.
109 WAGNER BELCHIOR DIAS

28.09.16

03 dias

Gostaria de solicitar o parecer prévio das contas do governo estadual referentes ao exercício de
2015.
110 DELANO TOMAZ DE CASTRO

03.10.16

15 dias

Solicito a esta ouvidoria a lista de nomeações, exonerações e desistência de todos os servidores
nomeados no último concurso, especificando o nome do cargo (mesmo com a denominação
antiga), a posição da classificação no concurso, a data da nomeação, bem como o nível de
escolaridade exigido para o respectivo cargo.
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03.10.16

15 dias

Descrição do Pedido de Acesso
111 DYELLE DE SOUZA MENEZES

Em relação às contas do Estado, seguem os questionamentos: 1 - As contas de governo relativas aos
exercícios de 2014 e 2015 já foram julgadas? Se a resposta for positiva, foram ou não aprovadas? 2 Se as contas de governo ainda não foram julgadas, há estimativa de prazo para o julgamento? Qual o
motivo das contas ainda não terem sido julgadas?

112 JONAS GOMES DE SOUSA

04.10.16

14 dias

Sou candidato ao concurso em andamento para o cargo de Auditor de Controle Externo
Especialidade: Economia Área: fiscalização realizado por este órgão. Gostaria, se possível, das
respostas as seguintes perguntas: 1- Qual o número de cargos vagos para Auditor de Controle
Externo Especialidade: Economia Área: fiscalização? 2- Qual o número de cargos vagos para Auxiliar
Técnico de Controle Externo área: administrativa? 3- O edital do concurso ofertou 6 vagas (5 AC + 1
PNE) para Auditor de Controle Externo Especialidade: Economia Área: fiscalização e 10 vagas (9 AC
+ 1 PNE) para Auxiliar Técnico de Controle Externo área: administrativa. Assim, caso o quantitativo de
cargos vagos das perguntas 1 e 2 seja superior ao número de vagas ofertadas pelo edital do
concurso, há a possibilidade de nomeação além do número de vagas para os cargos mencionados?
4- Existe auxílio creche ou assistência pré-escolar aos servidores do TCE-PA? se sim, qual o valor?

113 FLÁVIA GÓES COSTA RIBEIRO

05.10.16

01 dia

Peço se possível, que anexem apenas o Parecer MPC – SKV nº 054/2016 de lavra dai.

114 SAULO APARECIDO DE SOUZA

10.10.16

01 dia

Com fundamento no artigo 10 da Lei 12.527/2011, gostaria de ser informado sobre as quantidades de
pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos por este Tribunal de Contas no exercício de
2015.

115 ANA CAROLINA DIAS DE BRITO

13.10.16

08 dias

Peço por gentileza sua contribuição respondendo este pequeno questionário contendo 9 (nove)
perguntas.

116 MEIRY MESQUITA

13.10.16

13 dias

Solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de nos informar acerca da existência de
sistema de controle interno/controladoria no âmbito deste TCE e, em caso positivo, nos remeter os
normativos que tratem de sua instituição, manutenção, composição, competências e/ou outras
informações que repute oportunas.

117 ITALO SILVA DANTAS

18.10.16

04 dias

O presente requerente vem, sob os fundamentos da Lei n° 12.527/2011, solicitar à esta Egrégia Corte
de Contas as seguintes informações: a) Quantos cargos existem atualmente na carreira de Auditor de
Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Direito com lotação em Belém - PA? b) Quantas
cargos VAGOS existem atualmente na carreira de Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização Especialidade: Direito com lotação em Belém - PA? c) Quantos processos administrativos de
aposentadoria no cargo de Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Direito
com lotação em Belém - PA estão em tramitação? d) Existe previsão no orçamento de 2017 para o
provimento de cargo de Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Direito para
lotação em Belém - PA? Caso positivo, qual a quantidade de cargos o orçamento prevê que serão
providos em 2017? e) Por fim, o cargo de Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização Especialidade: Direito foi criado através de que ato legislativo? Existem alterações legais referentes ao
mencionado cargo? Caso positivo, quais as leis que o alteraram?
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118 CARLOS SOUZA COELHO

18.10.16

01 dia

Sou servidor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, lotado na Assessoria de
Gestão e Controle Interno – AGCI. Somos certificados na norma ISO 9001:2008 e planejamos
fazer em 2017 a migração para a versão 2015 da mesma norma. Estamos contatando os demais
tribunais de contas com o intuito de verificar quais deles possuem certificação na norma ISO
9001 (versão 2008 ou versão 2015) e gostaríamos de pedir a colaboração de vocês para, se
possível, responderem às seguintes questões: 1) O tribunal possui certificação na norma ISO
9001? 2) Caso a tenha, em qual versão (2008 ou 2015)? 3) Caso tenha a certificação,
gostaríamos de saber se ela abrange todos os processos do tribunal ou parte deles.
119 THALES EDUARDO NASCIMENTO DE MIRANDA

20.10.16

15 dias

Tendo em vista a realização do concurso para provimento de vagas e cadastro e reserva do
Tribunal de Contas do Estado do Pará, quero saber a quantidade de vagas e a previsão de
vagas para o cargo de auditor de controle externo área Direito na Regional de Marabá/PA?
120 ALEXANDRE BASTOS FERREIRA

20.10.16

01 dia

Gostaria de saber quantos cargos vagos existem nos cargos de AUDITOR DE CONTROLE
EXTERNO (área ADMINISTRATIVA e área de FISCALIZAÇÃO) na especialidade CIÊNCIAS
CONTÁBEIS.
121 TIAGO MONTEIRO DE CARVALHO

20.10.16

01 dia

Gostaria de saber a quantidade de cargos vagos para Auditor de controle externo com
especialidade em engenharia civil, o cargo 10 do último concurso realizado.
122 BRUNA LOPES BRAZÃO E SILVA

20.10.16

01 dia

Gostaria de saber a quantidade de cargos vagos de: *Auditor de controle externo - área
fiscalização - especialidade Arquitetura e *Auditor de controle externo - área administrativa especialidade Arquitetura.
123 MICHELLE SANCHES CUNHA MEDINA

21.10.16

04 dia

Solicito informações acerca de quantos cargos de auditor de controle externo - área
administrativa - especialidade direito e auditor de controle externo - área fiscalização especialidade direito, existem atualmente vagos neste órgão de controle externo.
124 NAJLA ANDRADE MASSOUD

21.10.16

04 dia

Gostaria de informações a respeito do número de cargos vagos para o cargo de Administrador
aérea Fiscalização. No TCE PA.
125 CARLOS GONDIM NEVES BRAGA

25.10.16

10 dias

Gostaria de saber se vocês podem fornecer a informação do quantitativo de cargos vagos
referentes aos casos abaixo: 1) Cargo 7: Auditor de Controle Externo – Área: Administrativa –
Especialidade: Direito (Belém); 2) Cargo 24: Auditor de Controle Externo – Área: Fiscalização –
Especialidade: Direito (Belém); Aproveitando o ensejo, gostaria de saber também se já há um
cronograma para homologação do resultado final do concurso previsto para dia 31/10/2016, bem
do início das nomeações.
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25.10.16
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126 WILLIANA RATSUNNE DA SILVA SHIRASU

Gostaria de informações sobre a quantidade de cargos de auditor/fiscalização do TCE, com
menção a quantos cargos estão vagos e quantos estão preenchidos.
127 LEONARDO TOMAZ DE SOUZA NETO

25.10.16

01 dia

Solicito informações, por gentileza, do número de cargos vagos e do número de cargos
ocupados relativos ao cargo de denominação Auditor de Controle Externo, área de Informática e
especialidade Analista de Suporte.
128 EVANDRO LUAN DE MATTOS ALENCAR

26.10.16

01 dia

Através deste solicito as informações pertinentes sobre a existências de vagas ociosas no
Tribunal de Contas do Estado do Pará relacionados ao cargo de AUDITOR DE CONTROLE
EXTERNO – ÁREA: PROCURADORIA – BELÉM/PA. Nesse sentido, pergunto quantos cargos
vagos existem para o cargo de Auditor de Controle Externo - Área Procuradoria em Belém/PA?
129 MAURO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO

26.10.16

01 dia

Solicito informação quanto o número de cargos vagos de 1-auditor de controle externo da área
administrativa e especialidade em administração, 2-auditor de controle externo da área
fiscalização e especialidade em administração, 3-auditor de controle externo da área
administrativa e especialidade em gestão de pessoas, e 4-auditor de controle externo da área de
planejamento e especialidade em administração.
130 LEONARDO TOMAZ DE SOUZA NETO

26.10.16

01 dia

Solicito, por gentileza, informações a respeito do quantitativo de cargos disponíveis e os
ocupados para Auditor de Controle Externo, área de planejamento, especialidade Administração.
131 LUANA NAKAYAMA

26.10.16

01 dia

Solicito a Vossa Senhoria informações de quantos cargos nº 37: AUDITOR DE CONTROLE
EXTERNO - ÁREA: PLANEJAMENTO - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO - BELÉM/PA
estão vagos.
132 THALES EDUARDO NASCIMENTO DE MIRANDA

28.10.16

03 dias

Quero saber qual o número (quantos) Auditores de Controle Externo área do Direito existem na
regional do TCE/PA em Marabá?
133 HUMBERTO SILVA DE OLIVEIRA

31.10.16

01 dia

Gostaria que me informassem o quantitativo de vagas referente ao cargo Auditor de Controle
Externo - Fiscalização - Área Ciências Contábeis que encontram-se disponíveis no órgão de
acordo com o Plano de Cargos.
134 CARLOS GONDIM NEVES BRAGA

01.11.16

01 dia

Gostaria de saber se vocês podem fornecer a informação do quantitativo de cargos vagos
referentes aos casos abaixo: 1) Cargo 7: Auditor de Controle Externo – Área: Administrativa –
Especialidade: Direito (Belém); 2) Cargo 24: Auditor de Controle Externo – Área: Fiscalização –
Especialidade: Direito (Belém).
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
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Data da
Solicitação

Prazo de
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03.11.16

01 dia

Descrição do Pedido de Acesso
135 CIBELE DA ROCHA DIAS

Queria saber se há informações sobre os repasses do Fundo de Participação dos Estados que
possam ser disponibilizadas para minha pesquisa.
136 CARLA LEDO REIS
Gostaria de saber quantos cargos
para: 1°- Cargo 21: Auditor de
Arquitetura; 2° - Cargo 14: Auditor
Gestão de Pessoas; 3° - Cargo
Especialidade: Administração.

04.11.16

01 dia

vagos existem disponíveis e qual a previsão de nomeação
Controle Externo – Área: Fiscalização – especialidade:
de Controle Externo – Área: Administrativa – Especialidade:
37: Auditor de Controle Externo – Área: planejamento –

137 HELIDA CASSIA DA COSTA SODRE

04.11.16

01 dia

Gostaria de saber a quantidade de vagas existentes para o cargo de Auditor de Controle Externo
- Área: Fiscalização, Especialidade: Direito, para a Unidade Regional de Santarém/PA (UR1).
138 RODRIGO MATHIAS

04.11.16

05 dias

Solicito, por gentileza, a seguinte informação: Qual era o quantitativo de servidores ativos no
cargo de "AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: FISCALIZAÇÃO – ESPECIALIDADE:
CONTABILIDADE" nos anos de 2013 e 2014.
139 PATRICIA HORISAWA GOULART DE ALMEIDA

04.11.16

03 dias

Gostaria de saber qual a quantidade de vagas e cargo para AUDITOR DE CONTROLE
EXTERNO – ÁREA: INFORMÁTICA – ESPECIALIDADE: ANALISTA DE SEGURANÇA,
referente ao CARGO 33: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: INFORMÁTICA –
ESPECIALIDADE: ANALISTA DE SEGURANÇA e a previsão de posse.
140 SUZANE CRISTINA VIANA ABREU

04.11.16

03 dias

Gostaria de saber quantos cargos existem, atualmente, para AUDITOR EXTERNO - ÁREA:
PROCURADORIA, indicando o número de ocupados e vagos. Em relação ao concurso em
andamento, existe alguma previsão para a chamada dos candidatos considerando a
homologação prevista em dezembro/2016?
141 DIEGO JOSÉ DE OLIVEIRA BARROS

04.11.16

03 dias

Primeiro, tenho a dizer que estou escolhendo o tipo de demanda "solicitação de informação",
pois esse é o principal motivo do contato. No entanto, poderia facilmente escolher "elogio", se
houvesse a opção de selecionar mais de um tipo. Já li muitas respostas da ouvidoria a
solicitações de candidatos como eu, ansiosos e felizes com a aprovação do certame público.
Respostas diretas e em um curto período desde o envio. Um trabalho excepcional do setor. Deve
ser enaltecido e protocolado para fins de avaliações e demonstrações de resultados! Passando
ao cerne de minha consulta, queria saber quantos cargos vagos existem de auditor de controle
externo (área procuradoria, lotação em Belém) e quantos para fiscalização (especialidade direito,
lotação Belém). Outra dúvida que tenho é se as vagas previstas no edital são tidas como
imediatas e devem ser integralmente contempladas na primeira nomeação; ou mesmo as vagas
do edital devem ser chamadas aos poucos. Pergunto, pois os presidentes dos TCE SC, PR e
TCM RJ já sinalizaram que as do edital são imediatas e devem ser utilizadas já na primeira
nomeação.
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04.11.16

05 dias

Descrição do Pedido de Acesso
142 JULIANA PEREIRA DA SILVA

Tendo como base na Lei 12.527/2011, solicito o encaminhamento das seguintes informações: 1.
Cópias, em arquivo Word ou similar, dos relatórios trimestrais e anuais de atividades do Tribunal
de Contas para o período de 2011 a 2016. 2. Listagem, em arquivo Excel ou similar, contendo a
relação dos responsáveis a quem o Tribunal de Contas declarou inabilitado para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, no período de
2011 a 2016, e contendo o período de inabilitação. 3. Cópias, em arquivo Word ou similar, do
documento elaborado pelo Tribunal de Contas que indique as razões para a inabilitação para
aqueles que ainda se encontram nessa situação.
143 EDSON DE SOUZA

07.11.16

01 dia

Quero saber sobre o cargo de AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO, área de FISCALIZAÇÃO,
especialidade: ENGENHARIA CIVIL. 1) Qual o número de auditores ativos neste cargo hoje no
TCE/PA? 2) Quantos cargos vagos existem, até a presente data, para o cargo em questão? 3)
Do total de cargos vagos, há recursos suficientes para nomeação de quantos novos Auditores
para o cargo em questão?
144 JÚLIO CEZAR BITTENCOURT SILVA

07.11.16

20 dias

Solicito o envio por e-mail das seguintes informações, para subsidiar a elaboração de trabalho
acadêmico sobre a Administração Indireta dos Estados e do DF: a) Relação das entidades
integrantes da Administração Indireta do Estado do Pará, que prestam contas a esta Corte de
Contas; b) Data de criação destas entidades (se disponível); c) Natureza jurídica destas
entidades.
145 FELIPE CAMPOS ALVARENGA

07.11.16

01 dia

Solicito informação relativa a quantidade de cargos vagos e existentes nas duas especialidades
listadas abaixo: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: ADMINISTRATIVA –
ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA:
FISCALIZAÇÃO – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL.
146 MAX WEVERTON

07.11.16

01 dia

Gostaria de ser informado quanto aos cargos abaixo referidos, em relação a quantidade de
postos vagos e quantidade total de cargos destas áreas. AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO –
ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL AUDITOR DE CONTROLE
EXTERNO – ÁREA: FISCALIZAÇÃO – ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL.
147 SORAYA LEMOS

07.11.16

01 dia

Gostaria de saber informações sobre as nomeações para o concurso público do TCE, em relação
ao cargo de Auditor de Controle Externo- Direito, área Administrativa, cargo 07, queria
informações sobre a previsão de quantos serão chamados para este cargo.
148 VINICIUS BUENO JUBE MACHADO

08.11.16

01 dia

Gostaria de saber qual é o quantitativo de cargos vagos de Auditor fiscal de controle externo Área: administrativa - Especialidade: Engenharia civil.
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09.11.16

01 dia

Descrição do Pedido de Acesso
149 LUZIO FILHO

Gostaria de saber a quantidade de vacâncias para o cargo "AUDITOR DE CONTROLE
EXTERNO – ÁREA: INFORMÁTICA – ESPECIALIDADE: WEB DESIGN" e a expectativa de
tempo de convocação após a homologação do concurso público do Edital 15/TCE-PA - 2016?
150 ROGERIO CONCEIÇÃO CRUZ

10.11.16

01 dia

Gostaria de saber a quantidade de cargos vagos no TCE PA, para CARGO 12: AUDITOR DE
CONTROLE EXTERNO – ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: ESTATÍSTICA, no
edital tem 1 vaga, eu queria saber se vão chamar mais de 1 Estatístico.
151 SORAYA LEMOS

10.11.16

01 dia

Gostaria de saber quantos cargos vagos existem em relação ao cargo de Auditor de Controle
Externo - Direito, área Administrativa.
152 RAFAEL UCHOA DE MACEDO

10.11.16

01 dia

Gostaria de saber o número de cargos vagos do CARGO 24: AUDITOR DE CONTROLE
EXTERNO – ÁREA: FISCALIZAÇÃO – ESPECIALIDADE: DIREITO - BELÉM/PA. Também
gostaria de saber se há expectativa de quantos candidatos serão nomeados ao longo do prazo
de validade do concurso.
153 AMAURI PERUSSO

11.11.16

19 dias

Com relação a este TCE: 1. Área de Recursos Humanos a. Há data-base (ou data regular) para
recomposição anual de remuneração (artigo 37, inciso X, CRFB)? b. Qual o percentual
concedido para os exercícios de 2015 e 2016 (ou no atendimento da data-base)? Houve
recomposição das perdas inflacionárias do período (IPCA)? Houve ganhos reais? c. Caso tenha
ocorrido parcelamento, nos dois exercícios: Nesse caso, em que datas e percentuais? d. Qual o
percentual previsto para 2017, determinado na LDO (e, se já foi proposto o orçamento, neste,
igualmente), como crescimento da rubrica “Despesas com Pessoal e Encargos” para este
Tribunal de Contas? 2. Transparência e Cidadania a. Considerando a Lei nº 12.527/2011, que
regulamenta o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do artigo 5º, no inciso II do
parágrafo 3º do artigo 37 da CRFB e que, também, determina o fortalecimento da transparência,
qual o procedimento adotado por este Tribunal para a disponibilização dos “Relatórios de
Auditoria” ativamente? É seguida a orientação emanada da Resolução nº 6/2014 da ATRICON?
Qual o documento que regulamenta a publicidade dos Relatórios de Auditoria (Resolução, Ato da
Presidência)?
154 JOSÉ CARLOS SANTOS SOUSA

14.11.16

02 dias

Gostaria de solicitar, se possível, informação sobre a quantidade de cargos vagos para
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO, ÁREA: FISCALIZAÇÃO – ESPECIALIDADE:
ENGENHARIA CIVIL.
155 HELDELY NATALIA DE MIRANDA DIAS

14.11.16

02 dias

Gostaria de saber a quantidade de cargos vagos no cargo de AUDITOR DE CONTROLE
EXTERNO – ÁREA: FISCALIZAÇÃO – ESPECIALIDADE: CONTABILIDADE – BELÉM/PA.
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14.11.16

11 dias

Descrição do Pedido de Acesso
156 MOISES CHAVES SANTIAGO

Estamos realizando um levantamento da atuação dos Tribunais do Contas do país em relação ao
tema "Desestatizações, Concessões e Parcerias Público-Privadas". Para tanto, pedimos a
colaboração para o preenchimento do questionário abaixo, cujas respostas serão importantes à nossa
pesquisa. O questionário pode ser respondido pelo próprio corpo do e-mail e as respostas enviadas
para os seguintes e-mails: marcel@tce.ce.gov.br e moises.santiago@tce.ce.gov.br Desde já
agradecemos a colaboração, Marcel Albuquerque Analista de Controle Externo Tribunal de Contas do
Estado do Ceará Moisés Santiago Analista de Controle Externo Tribunal de Contas do Estado do
Ceará QUESTIONÁRIO Nome do Tribunal de Contas: 1. No respectivo Tribunal, há algum setor
específico responsável pela fiscalização das Desestatizações, Concessões e/ou Parcerias Público
Privadas? ( ) Sim. Qual o nome do setor e quantos servidores fazem parte dele? ( ) Não. Comentário
(opcional): 2. No respectivo Tribunal de Contas, há alguma norma específica (Instrução Normativa,
Resolução, etc.) que trata dos temas Desestatizações, Concessões e/ou Parcerias Público-Privadas?
( ) Sim. Quais as normas? ( ) Não. Comentário (opcional):

157 IVAN SILVEIRA MALHEIROS

15.11.16

01 dia

Em virtude de trabalho de conclusão de curso de mestrado em direito, na temática de Direito
Financeiro, com pesquisa em “Contabilidade Criativa” solicito, respeitosamente, informações
estatísticas deste D. Tribunal de casos de detecção, punição, absolvição de contabilidade criativa
no âmbito dos municípios jurisdicionados a esse Tribunal de Contas. Além do tipo “pedalada
fiscal”, outros mais comuns como, por exemplo “excessos de contas a pagar” ou “atraso no
pagamento de despesas”, “empréstimos não previstos na LOA”. ” Venda de patrimônio público a
empresas estatais que estão fora do conceito de setor público”, “receita primária fictícia” ou
outras eventualmente detectadas. O período estudado na presente pesquisa é amplo (20002015) o que permite uma grande possibilidade de análises a partir dos dados que serão
agregados. Em completo, qualquer informação sobre o presente dado, que possa auxiliar nas
análises (por exemplo: treinamentos, cursos etc) serão muito bem-vindas.
158 JULIANA PEREIRA DA SILVA

16.11.16

19 dias
Atendimento
parcial

Ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, Gostaria de obter as seguintes informações com base
na Lei 12.527/2011: 1. Cópia, em arquivo Word ou similar, do relatório técnico sobre as contas da
Secretaria Estadual de Educação, do parecer e voto do Relator do processo e dos demais
conselheiros, compreendendo o período de 2011 a 2015. 2. Quando a análise das contas da
Secretaria Estadual de Educação demandar uma resposta por parte do Poder Executivo
Estadual, solicito o envio dessa resposta bem como das novas manifestações (relatório, parecer,
voto entre outros) emitidas pelo Tribunal de Contas. 3. Cópias, em arquivo Word ou similar, dos
relatórios estatísticos contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e
indeferidos, bem como informações sobre os solicitantes, compreendendo o período 2011 a
2016.
159 RODRIGO FONSECA SALVADOR

16.11.16

01 dia

Solicito o quantitativo total constante do Quadro de Servidores Efetivos do Tribunal de Contas do
Estado do Pará - TCE/PA de cargos de Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa,
Especialidade: Administração e de Auditor de Controle Esterno - Área: Fiscalização Especialidade: Administração, bem como o quantitativo de cargos vagos, ou seja, quantos
cargos existem no total de ambos os cargos e quantos estão vagos.
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160 MARCOS ALVERNE LEITÃO DUARTE FERNANDES

Gostaria de saber qual o número de cargos vagos par auxiliar administrativo, área administrativa.
161 LEÔNIDAS CARNEIRO DA PONTE

23.11.16

05 dias

Gostaria da lista e da quantidade de servidores que ocupam cada cargo, não faço questão da
remuneração e nem do nome dos servidores. Por exemplo: Retirado do site do TCM, os cargos
comissionados, conforme arquivo "print" em anexo são: Chefe de Gabinete da Presidência, Diretor,
Assessor Especial I, Diretor Adjunto, Assessor Jurídico, Assessor de Comunicação, Assessor Especial
II, Coordenador de Ouvidoria, Coordenador de Corregedoria, Assessor Técnico, Chefe de Divisão,
Assistente Técnico I, Assistente Técnico II, Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo e Auxiliar
de Gabinete. Neste caso, só faltaria dizer a quantidade de servidores que ocupam cada cargo. A
solicitação é para: - Cargos comissionados - Cargos efetivos - Funções Gratificadas - Servidores
temporários.

162 CAMILA VALADARES MACIEL

23.11.16

01 dia

Gostaria de saber quantos cargos vagos há para Auditor de Controle Externo - Área
Planejamento - Especialidade Economia. No edital do concurso público recente corresponde ao
cargo 38.
163 HOSAIAS ALVES DOS PRAZERES SILVA

25.11.16

05 dias

Em relação ao concurso público Tce/Pa – servidor, de 29 de fevereiro de 2016, há previsão na lei
orçamentária deste órgão em 2017/2018 para chamada de mais de um profissional nos cargos
11 - engenharia elétrica administração (1 vaga) e 30 - engenharia elétrica fiscalização (cr)?
164 ROSELI DE ALMEIDA FRANCO

04.12.16

12 dias

Solicito as informações abaixo, relacionadas as Unidades de Representação deste Tribunal: 1.
Cópia ou nº de registro do alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura de Bragança;
2.Cópia ou nº de registro do alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura de Breves; 3.
Cópias ou nº das Portarias de nomeação dos servidores abaixo: José Teófilo de Almeida Gomes;
Tereza Maria Ribeiro Rodrigues; Reinaldo dos Santos Valino; Cássio Parry Acatauassu; Lourena
Fernanda S. Cordeiro; e José Wellington P. Gomes Junior. 4. Especificação da unidade de
lotação de cada servidor em questão.
165 CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES

12.12.16

01 dia

Venho através da presente demanda solicitar a seguinte informação: 1. A legislação que estipula
o valor das multas aplicadas pelo TCE no não cumprimento dos seus acórdãos, incluída as
respectivas Resoluções e demais atos normativos aplicados anualmente por esse tribunal.
Ps:Embora compreendendo as diversas demandas do tribunal, peço ter retorno das informações
solicitadas, assim que possível. Grato.
166 RAFAELLE DE CASTRO GOMES

13.12.16

01 dia

Gostaria de ter informações sobre os quantitativos de cargos de Auxiliar Técnico de Controle
Externo - Preenchidos e Vagos - saber qual a perspectiva de nomeação e quantos foram
nomeados no último concurso? Grata! Aguardo resposta!
167 HAILA BRAGA

13.12.16

01 dia

Gostaria de saber quantas vagas de dentista existem no Tribunal?
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168 KALITA LIMA

Tendo em vista a aprovação da solicitante para o cargo de auditor externo, área fiscalização para
o polo Marabá, solicito a Vossa Senhoria informações sobre a unidade regional de referido polo.
Consta no site do órgão vários municípios abrangidos pela regional e por isso gostaria de saber
se a documentação apresentada por tais municípios é analisada por servidores da regional de
Marabá ou apenas lá recebida e encaminhada para a sede? Na lei que criou a unidade regional
de Marabá há previsão de quantos auditores externos, área fiscalização? Há previsão de
nomeação de servidor para a unidade regional mencionada?
169 RENATA RAMALHO

14.12.16

01 dia

Gostaria de solicitar informações acerca de: 1. Quais os cargos existentes atualmente no
TCE/PA - Unidade Regional de Marabá? 2. Dos cargos existentes quais estão vagos? 3. Há
previsão de expansão do cargo de Auditor de Controle Externo - Área Fiscalização Especialidade Direito - Unidade Regional Marabá, tendo em vista que foi realizado concurso
direcionado para esta área?
170 ALINE SILVA DE SOUSA OLIVEIRA

15.12.16

01 dia

Gostaria de verificar a existência de cargos vagos para o cargo de ARQUITETO - ÁREA
ADMINISTRATIVA. E se não houverem estes cargos vagos, quantos seriam os existentes?
171 JANDIRA TELES

19.012.16

03 dias

Gostaria de saber quantas vagas existem hoje para o cargo de Auditor de Controle Externo –
Área: Fiscalização – Especialidade: Contabilidade. Fiz o concurso EDITAL Nº 1 – TCE/PA, cargo
23, e como estou em 11º (vigésimo primeiro lugar) desejo saber se existe a possibilidade de ser
chamada (pois o Edital, na época, disponibilizou 7(sete) vagas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em 2016, a Ouvidoria do TCE-PA recebeu 171 pedidos de informação,
que tiveram como parâmetro a Lei de Acesso à Informação (Lei nº
12.527/2011).
Todos os pedidos de acesso à informação recebidos pela Ouvidoria
foram respondidos em curto espaço de tempo e rigorosamente dentro do prazo
que disciplina a LAI.
No período, somente um pedido de acesso à informação foi atendido de
maneira parcial, os demais foram todos deferidos integralmente.
Os resultados alcançados no ano de 2016, pela Ouvidoria, com o apoio
das demais Unidades desta Corte de Contas, demonstram o compromisso do
Tribunal de Contas do Estado do Pará, em prover o direito fundamental do
cidadão de acesso às informações sob sua guarda ou por ele produzidas.
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