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APRESENTAÇÃO

Em observância  ao disposto no art.  116,  §  4º,  da Constituição Estadual  e 

art. 78 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Lei Complementar 

nº 12, de 09/02/1993), é elaborado o presente relatório de atividades, referente ao 2º 

trimestre do ano de 2008.

Nos  capítulos  a  seguir,  são  apresentadas  as  informações  dos  itens 

constantes deste relatório, obedecendo a seguinte ordem de desenvolvimento:

I. DA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

II. PLENÁRIO E SECRETARIA

III. DCE - DEPARTAMENTO DE CONTROLE EXTERNO

IV. DI - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

V. CONJUR - CONSULTORIA JURÍDICA

VI. CCI - COODENADORIA DE CONTROLE INTERNO
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1. DA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

a) Diretoria

• Diretor

• Assessor Técnico.

• Seção de Expediente.

b) Divisão de Apoio Administrativo.

• Seção de Transporte.

• Seção de Engenharia de Manutenção.

• Seção de Administração de Edifícios.

c) Divisão de Recursos Humanos

• Seção de Controle de Pessoal.

• Seção de Cadastro e Controle de Pagamento

• Seção de Capacitação de Pessoal

d) Divisão de Informação e Documentação.

• Seção de Processos e Expedientes.

• Seção de Acervo Técnico e Informação.

e) Divisão de Material e Patrimônio.

• Seção de Suprimentos.

• Seção de Patrimônio.

f) Divisão de Finanças

• Seção de Contabilidade.

• Seção Orçamentária e Financeira.

g) Coordenadoria de Atendimento Médico-Odontológico

Este relatório trimestral visa demonstrar as atividades desenvolvidas pelas diversas 

Divisões do Departamento  de  Administração,  através de  suas Seções,  que contribuíram 

para o funcionamento eficiente do TCE, através da criação das condições administrativas 
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necessárias às práticas da fiscalização e do controle externo da gestão pública estadual.

1.1. Atividades rotineiras

1.1.1. DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Seção de Administração de Edifícios

a) Serviços Diários:

 limpeza,  manutenção  e  zeladoria  do  Edifício  Sede,  Anexo  I,  II  e  III,  prédio  da 

Coordenação de Atendimento Médico-Odontológico, bem como de todas as áreas internas e 

externas, através de equipe própria.

 guarda e vigilância predial, através do Corpo da Guarda da Polícia Militar e vigilantes 

da equipe própria.

b) Serviços Quinzenais:

 manutenção, limpeza, adubação, poda e pulverização das árvores, plantas e jardins, 

através  de  equipe  própria,  sob  supervisão  da  empresa  Musgo  Jardinagens.  E  ainda,  a 

manutenção dos tanques com peixes.

c) Controle e supervisão dos contratos:

 Empresa VR (Vale Alimentação), parte referente ao DAA

 Elevadores Atlas Schindler 

 L. Souza Representações – locação da garagem

 ACS Costa – manutenção do sistema de refrigeração

 Posto Triângulo – fornecimento de combustível

 DAMOVO – manutenção da central telefônica

 SGE – fornecimento de café

 OPTICAL – vigilância da garagem

 Musgo Jardinagens – jardins externos do TCE

Informamos ainda que durante  este  trimestre  realizamos serviços de  reformas de 

cadeiras nas próprias instalações desta Corte de Contas, por servidor habilitado, evitando 

custos adicionais para o Órgão.
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Seção de Transportes

a) Transporte de técnicos para fiscalizações em Belém e no interior do Estado.

• 50 % dos atendimentos.

b) Transporte de Conselheiros, Auditores e Diretores em missões oficiais e funcionais.

• 40 % dos atendimentos.

c) Entrega de documentos oficiais aos diversos órgãos.

• insignificante.

d) Transporte de enfermos e funcionários do CAMO em visitas médicas.

• 5 % dos atendimentos.

e) Apoio logístico a Divisão de Material e Seção de Engenharia de Manutenção.

• 5 % dos atendimentos.

Seção de engenharia de manutenção

a) Serviços técnicos executados

 Elaboração e alterações de Projetos  de  layout,  Elétrico  e  de  Telecomunicações 

(dados e voz) para as obras de reformas que estão sendo realizadas no Órgão.

 Estudo de projeto de substituição gradativa do sistema de ar condicionado tipo Self, 

condensação a ar, por aparelhos do tipo Splits.

 Análise técnica nas faturas com consumo de energia elétrica.

 Análise técnica nas faturas com consumo de ligações telefônicas.

 Análise técnica nas faturas com consumo de água.

 Elaboração de termos de referência para processos licitatórios, com

especificações técnicas para aquisição de:

– Equipamentos de ar condicionados tipo Splits para o Ed. Sede.

– Estações de trabalho para o Ed. Sede.

– Mobiliário, balcões, revestimentos em madeira, estantes para exposição de livros 

para a nova biblioteca do TCE.

– Cadeiras para o Ed. Sede.

– Sistema de higienização dos dutos de ar condicionados dos edifícios Anexos II e III.

– Sistema móvel pessoal – celulares.
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– Sistema ininterrupto de energia elétrica (NoBreak) para o Plenário.

b) Transferências e Instalações

De equipamentos elétrico-eletrônicos:
 Centrais de ar condicionado em diversas salas.

 Bebedouros.

Elétrica
 Otimização, redimensionamento e instalação de novos circuitos elétricos

das redes estabilizadoras e normal.

Pontos de lógica
 Serviços de lançamento de eletrodutos e/ou caneletas, acessórios,

cabeamento, tomadas, crimpagem, etiquetagem, ativação e testes para

atender as diversas salas do Ed. Sede e Anexos 1 e 2.

De ramais e/ou linhas telefônicas e de aparelhos de fax
Reprogramação de aparelhos de fax dos Gabinetes dos Conselheiros.

c) Obras civis

 Demolição de escada e instalação de novas lajes no Ed. Sede.

 Instalação de mezanino em estrutura metálica dentro da nova biblioteca visando à 

ambientação do Espaço Café.

d) Serviços Hidráulicos

Instalações de água fria e água servida da copa de apoio ao Plenário e do Espaço 

Café (Biblioteca).

 Instalação de água fria para alimentação do filtro de água para Biblioteca.

 Instalação de rede de dutos para drenagem de ar condicionados tipo Splits.
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1.1.2. DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Diretoria

a) Prestação de informações aos servidores sobre tramitação de processos e

expedientes.

b) Elaboração e expedição de documentos:

Tipos Quantidades
Ordem de Serviço 29
Declaração 18
Ofícios 19
Memorandos 25
Total 91

Seção de Controle de Pessoal

a) Elaboração e expedição documentos

Tipos Quantidades
Portarias 250
Certidões de Tempo de Serviço 10
Total 260

b) Anotações em Livro de Registro e Ficha Funcional.

 anotações de todas as Portarias, Certidões de Tempo de Serviço e Certificados.

c) Manutenção do Fichário Individual.

 manutenção do fichário individual de cursos concluídos pelos servidores, bem como 

dos sistemas SADC, SARH e SASF.

d) Prestação de Informações aos Servidores

 sobre antecipação e transferência de férias, licença-prêmio, tempo de serviço e

outros direitos dos servidores.

Seção de Cadastro e Controle de Pagamento 

a) Elaboração de folhas de pagamento e contracheques, cálculos diversos, inclusive os 
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referentes ao reajuste salarial (9,21%), a partir de junho/2008, retroativo ao mês de abril do 

ano corrente, o cálculo da diferença salarial retroativa aos meses de abril e maio de 2008, 

bem como as demais vantagens inerentes  aos direitos  dos servidores  ativos,  inativos  e 

pensionistas do TCE e ainda o aumento no valor do vale alimentação, também a partir do 

mês de junho/2008.

b) Confecção das respectivas consistências e pesquisas em contracheques, folhas de 

pagamento, pastas e livros.

c) Elaboração de relatórios, declarações, ofícios, memorandos, pareceres.

d) Controle de entrada e saída de funcionários nos horários de expediente.

e) Cálculo de margem consignável e averbação de contrato consignado dos servidores.

f) Inclusão das averbações envolvendo servidores e pessoas jurídicas, incluindo a

ASTCEMP, em folha de pagamento.

g) Consignações correspondentes a Assistência Médica do IPASEP e as do TCE.

h) Controle permanente no que se refere à atualização das fichas de cadastro de todos 

os servidores, inclusive inativos.

i) Distribuição e manutenção dos cartões vale-alimentação a todos os servidores: ativos 

e inativos.

j) Levantamento e pagamento de horas extras trabalhadas, por diversos setores,

l) Regulagem e reparos dos relógios de ponto, localizados na garagem e edifício-sede.

m) Controle dos pedidos de confecção de 1ª via de crachás, para servidores novos, e 

de 2ª via, para servidores que tenham seus crachás danificados ou extraviados.

n) Confecção do DRP – Demonstrativo de Relação de Pessoal relativo ao bimestre 

maio/junho de 2008.
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Seção de Capacitação de Pessoal

a) Participação da comissão responsável pela organização do I Fórum do TCE –PA e 

os Jurisdicionados.

b)  Inscrição  e  acompanhamento  de  servidores  em  eventos  de  treinamento  e 

desenvolvimento, patrocinados pelo TCE.

c) Organização, coordenação e acompanhamento de eventos internos de treinamento 

e desenvolvimento.

d) Programação de treinamento e desenvolvimento implementada no 2o trimestre do 

ano de 2008:

Modalidade Quantidade Participantes
Curso 03 04
Congresso 02 04
Treinamento 07 142
Seminário 03 07
Fórum 05 14
Total 20 171

e) Desempenho de capacitação por unidade departamental

Unidade Qtde.
Gabinete da Presidência 15
Consultoria Jurídica --
Coordenadoria de Controle Interno 01
 Secretaria 07
Departamento de Administração 36
Departamento de Controle Externo 76
Departamento de Informática 44
Gabinetes de Conselheiros 08
Gabinetes de Auditores --
Coordenação de Apoio aos 

Conselheiros 

--

Total 187

f) Outras ações:

 Elaboração de relatório de Lista Curta para a contratação de instituição de ensino 

superior para promover curso de pós-graduação (especialização) em Controle Externo, com 

recursos do PROMOEX.
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 Elaboração de relatório de Lista Curta para a contratação de empresa especializada 

para elaboração de instrumentos técnicos de Gestão de Pessoas, também com recursos do 

PROMOEX.

1.1.3. DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Seção de Processos e Expedientes

a) Cadastro de Processos e Expedientes:

Itens Quantidades
Processos 422
Expedientes 1.566
Total 1.988

b) Arquivamento de processos:

Itens Quantidades
Acórdãos 263
Resoluções 02
Diversos 00
Total 265

c) Outras atividades:

Itens Quantidades
Empréstimos 1.767
Consultas 1.004
Total 2.771

d) Serviços de fotocópia, guilhotina e encadernação - Unidades atendidas:

 Unidades do TCE

 TC Copiadoras (testes)

 ASTCEMP

 Ministério Público

Total de cópias: 82.110 un.

Seção de Acervo Técnico e Informação
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a) Aquisição de Publicações:

Itens Quantidades
Jornais 182
Periódicos 236
Livros 21
Total 439

b) Recebimento de Publicações por doação:

Itens Quantidades
Periódicos 39
Livros 03
CD-ROOM 14
Folhetos 08
Relatórios 00
Total: 64

c) Empréstimo do acervo:

Itens Quantidades
Livros 11
Jornais 43
Diários oficiais 23
LEX 00
Outras publicações 20
Total: 97

d) Atendimentos: públicos interno e externo:

Itens Quantidades
Consultas/pesquisas 35
Fax 05
Folio 00
Internet 40
NOTES 25
SCPP 09
E-MAIL 09
Total 123

1.1.4. DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÕNIO

Seção de Suprimentos

a) Atendimento de requisições de materiais em estoque:

Total de requisições atendidas: 356

Quantidade de unidades entregues 27.398
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Valor consumido: R$78.936,78

b) Atendimento de solicitações de materiais de consumo imediato - por compra direta:

Total de solicitações atendidas: 271

Total de unidades entregues: 15.566

Valor consumido: R$50.148,26

c) Emprego de Suprimento de Fundos:

Quantidade de aplicações: 191

Valor consumido: R$8.931,25
Seção de Patrimônio

Atividades desempenhadas:

a) Consertos de cadeiras dos diversos setores do TCE.

b) Remoção, transferência e troca de bens móveis para atender e adequar as

necessidades dos setores.

c) Cadastro, recebimento e entrega de novos bens móveis e equipamentos adquiridos 

mediante solicitação dos usuários visando à otimização de suas atividades.

d) Armazenamento de bens móveis e equipamentos em quantidade máxima permitida.

e) Substituição das placas de identificação patrimonial (Tombamento).

f) Acompanhamento da evolução dos bens inservíveis para efeito de armazenamento e 

posterior solicitação do Plenário para a autorização da baixa e

doação e/ou transferência de posse.

1.1.5. DIVISÃO DE FINANÇAS

Gestão Orçamentária

a) Orçamento atualizado

Conforme o art. 17, da Lei no 7.010 de 23 de julho de 2007 , que dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2008, o percentual da receita corrente 
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líquida adotado ao Tribunal de Contas do Estado foi fixado em 1,128% (um vírgula cento e 

vinte e oito por cento).

Gestão Financeira

a) Receita Financeira

O  repasse  em favor do Tribunal de Contas totalizou, até o 2o trimestre de 2008, o 

valor  de  R$51.669.627,48  (cinqüenta  e  um milhões,  seiscentos  e  sessenta  e  nove  mil, 

seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos)

001 – Recursos Ordinários 45.921.318,88
006 – Recursos Provenientes do 

Convênio PROMOEX /TCE

5.583,43

012 – Receita Patrimonial 940.780,94
054 – Recursos Próprios do FUNPREV 1.973.287,31
058 – Recursos Próprios do 

FUNPREV / Patronal

2.828.656,92

b) Despesa Financeira

A  despesa  liquidada,  até  o  2o trimestre  atingiu  o  montante  de  R$37.423.908,89 
(trinta e sete milhões, quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e oito reais e oitenta e 

nove centavos).

1.1.6. COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO

a) Atendimento Médico

Dra. Ana Emília Teixeira Quantidades
Consultas 359
Chegadas atrasadas 128
Saídas sem retorno 80
Saídas com retorno 48
Vistos em atestados 251
Atestados 49
De admissão -
Total 915
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Dr. Adenauer Góes Quantidades
Consultas 157
Atestados 40
Total 197

Dr. Ary Braga Quantidades
Consultas 81
Atestados 20
Acupunturas 19
Total 120

b) Atendimento odontológico

Itens Quantidades
Consulta 91
Exame clínico 91
Profilaxia 64
Aplicação tópica de flúor 64
Emergência 04
Restauração 36
Selamento fóssulas/fissuras 12
Exodontia em dente permanente 01
Exodontia dente decíduo 16
Tratamento expectante (curativo) 05
Tartarectomia 52
Orientação à gestante/bebê 02
Total 438

c) Atendimento psicológico

Itens Quantidades
Pacientes 47
Sessões realizadas 105
Atividades complementares 07
Total 159

d) Atendimento de enfermagem

Itens Quantidades
Aplicação de injetáveis 58
Curativos 37
Medicação via oral 234
Aferição de pressão arterial 246
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Aerossol 30
Infravermelho 13
Hemoglucotest 39
Total 657

e) Licenças

Itens Quantidades
Licença - Art. 81 57
Licença - Art. 83 04
Licença - Art. 85 20
Licença - Art. 86 02
Licença - Art. 88 -
Ofícios 08
Total 91

f) Atendimentos do Serviço Social

Itens Quantidades
Acolhimento/atendimento social 39
Visita domiciliar 12
Visita institucional 06
Entrevistas com estagiários 19
Atualização dos participantes FASTC 03
Levantamento mensal de absenteísmo 03
Rel. mensal de faltas abonadas com 

atestado médico

03

Participação mensal da Comissão de 

Saúde do Trab. Do Conselho Regional de 

Serviço Social

02

Total 87
1.2. Atividades auxiliares

1.2.1. DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Seção de Administração de Edifícios

a)  Fornecimento  diário  de  refeições  para  o  Corpo  da  Guarda  da  Polícia  Militar, 

Vigilantes e outros Servidores autorizados, através do vale-refeição (VR).

b)  Acompanhamento diário,  inclusive sábados,  domingos e feriados,  das atividades 

desempenhadas pelos Vigilantes e Corpo da Guarda da Polícia Militar, para se resguardar 

os bens patrimoniais e a integridade física dos servidores.

Seção de Transportes
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a) Licenciamento de viaturas.

b) Serviço de lavagem, aspiração, polimento, calibragem de pneus de viaturas, através 

de equipe própria.

c) Serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas, através de equipe

própria.

d) Definição de motorista fixo para atender ã Divisão de Material e Patrimônio.

e) Aumento no número de lavadores em regime de hora-extra (de dois para três).

Quadro demonstrativo dos gastos da Seção de Transportes referentes ao 2o trimestre de 

2008:

Itens Valor (R$)
Combustível 31.090,97
Serviços de manutenção  41.613,98
Óleos/produtos químicos  4.483,16
Acessórios para veículos  198,82
COIMBRA Pneus 339,00
Total 77.725,93

Divisão de Recursos Humanos

a) Confecção dos gabaritos das Portarias baixadas pela Presidência, para fins de

publicação no Diário Oficial do Estado.

b) Recebimento, distribuição e controle de processos e expedientes tramitados na

Divisão.

Divisão de Informação e Documentação

a) Processamento técnico do acervo manual:

Livros Quantidades
Catalogação 70
Etiquetagem 70
Registro 55
Total 195
Periódicos Quantidades
Títulos novos 01
Fascículos 398
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Total 399
Total Geral 594

b) Processamento técnico do acervo automatizado - SIABI

Livros Quantidades
Catalogação 70
Etiquetagem 70
Registro 70
Total 210
Periódicos Quantidades
Títulos novos 28
Fascículos 843
Total 871
Total Geral 1.081

c) Outras atividades internas:

 Consultas feitas no NOTES;

 Consultas feitas na INTERNET;

 Verificação no D.O.E da publicação de Atos do TCE com registro em formulário 

próprio;

 Leitura  diária  dos Diários Oficiais  da  União  com a preparação do Ementário  da 

legislação federal;

 Leitura diária dos D.O.E e Justiça Estadual, sendo feita a referência legislativa;

 Tratamento técnico de livros adquiridos por doação.

Divisão de material e patrimônio

a) Coleta de preços – compras diretas:

Série de coletas  91 a 204
Total de itens coletados  17.461
Valor global das coletas (R$)  120.210,55

b) Estimativas: material de estoque e serviços:

Total de coletas  14 a 25
Total de itens coletados  9.117
Valor global das coletas (R$)  1.454.658,02

c) Orçamentos – compras diretas e serviços:

Total de orçamentos  43 a 74
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Total de itens coletados  1.861
Valor global dos orçamentos (R$) 39.241,82

d) Controle de bens patrimoniais:

Termo de Entrega de Bens  100
Guia de Execução de Serviços  19
Empréstimo Interno  00
Baixa de Bens  232
Prévia de Doações de Bem  232
Guia de Transferência Interna  256
Total formulários expedidos (und)  739
2. PLENÁRIO E SECRETARIA
 

2.1. Atividades do plenário

a. SESSÕES ORDINÁRIAS

Durante o 2º trimestre do corrente o Egrégio Plenário do Tribunal de Contas 

do Estado reuniu-se às terças e quintas-feiras, totalizando 21 (vinte e uma) Sessões 

Ordinárias, conforme quadro abaixo:

MESES DIAS SESSÕES ORDINÁRIAS
Abril 01, 10, 15, 17, 22, 24 e 29 07
Maio 06, 08, 13, 15, 20, 27 e 29 07
Junho 03, 05, 10, 12, 17, 24 e 26 07

T O T A L 21

b. SESSÃO SOLENE

No dia sete (07) do mês de abril  do ano de 2008, às 10:00 horas,  reuniu o 

egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, sob a Presidência do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro FERNANDO COUTINHO JORGE em  Sessão Solene, 

realizada nos termos do inciso I do artigo 171 do Regimento deste Tribunal com a finalidade 

específica de dar posse ao novo Conselheiro – Senhor Procurador IVAN BARBOSA DA 

CUNHA,  nomeado  pelo  Decreto  Governamental,  assinado  pela  Excelentíssima  Senhora 

Governadora  do  Estado  ANA  JÚLIA  VASCONCELOS CAREPA,  datado  de  26.03.08,  e 

publicado no Diário Oficial do Estado nº. 31.136, de 27.03.08, nos termos dos artigos 135, 
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inciso XIII, e 307 da Constituição Estadual.

c. SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Às nove horas e trinta minutos (09:30) horas do dia quatro (04) do mês de junho 

do ano de dois mil e oito (2008), sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

FERNANDO  COUTINHO  JORGE,  presentes  os  Excelentíssimos  Senhores  Conselheiros 

LAURO DE BELÉM SABBÁ,  NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, MARIA DE LOURDES 
LIMA DE OLIVEIRA, ANTONIO ERLINDO BRAGA e  IVAN BARBOSA DA CUNHA, bem 

como o Conselheiro Substituto  EDILSON OLIVEIRA E SILVA e a Procuradora-Geral  do 

Ministério Público de Contas, Doutora MARIA HELENA LOUREIRO, reuniu-se, no Plenário 

Conselheiro Emílio Martins, o  Egrégio Colegiado do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ,  em  Sessão Extraordinária, realizada nos termos do que dispõem os artigos 

129, caput, e 170, inciso I, ambos do Regimento desta Corte, combinado com o artigo 116, 

inciso I,  da Constituição do Estado do Pará, ocasião em que foi  apreciado o Projeto de 

Parecer Prévio  apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO DE BELÉM 

SABBÁ,   em face do Processo n°.  2008/50812-9,  que trata  da  prestação de contas  do 

Governo do Estado, relativa ao exercício de 2007, de responsabilidade da Excelentíssima 

Senhora  Governadora  ANA  JÚLIA  VASCONCELOS  CAREPA,  e  resolveu,  por 
unanimidade: I. Concluir  pela  regularidade  das contas,  exercício  de  2007,  inclusive 

gestão  fiscal  do  Poder  Executivo;  II. Concluir  pela  regularidade  da  gestão  fiscal, 

exercício de 2007, dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público,  nos 

termos  do  que  determinam  a  Constituição  Federal  e  a  Constituição  do  Estado;  III. 
Aprovar as recomendações constantes no Relatório. A decisão ficou consubstanciada na 

Resolução nº. 17.523, de 04 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado de 11 

de junho de 2008.

2.2. Decisões adotadas

2.2.1. ORIUNDAS DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA

 Resolução nº. 17.488, de 01.04.2008,       autoriza o recolhimento parcelado, 

em  vinte  e  quatro  vezes,  da  importância  de  R$10.000,00,  acrescida  das 
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multas de R$ 1.000,00, pelo dano causado, e R$400,00 pela instauração da 

tomada de contas, penalidades imputadas à Srta. Maria    Edina Carvalho 

Santos, presidente do Centro Sócio Cultural de Baião, por intermédio do Ac. 

42.586,  de  29.11.07,  sobre  as  quais  deverão  incidir  os  correspondentes 

acréscimos legais;

 Resolução nº. 17.490, de 10.04.2008,       autoriza a Presidência a baixar o 

ato de pensão em favor do Conselheiro aposentado MANUEL AYRES, viúvo 

da ex-servidora desta Corte , Sra. Iza do Amaral Correa Ayres;

 Resolução nº. 17.492, de 17.04.2008      , dispõe sobre a regulamentação do 

Fundo de Modernização,  Reaparelhamento  e Aperfeiçoamento do TCE – 

FUNTCE; 

 Resolução  nº.  17.493,  de  17.04.2008      ,  estabelece o prazo de validade 

das certidões emitidas pelo TCE-PA e dá outras providências;

 Resolução nº. 17.494, de 22.04.2008      , autoriza o recolhimento parcelado, 

em 04 vezes, da multa imputada ao Sr. Antonio João de Oliveira Santos, ex-

presidente da Associação da Comunidade de Base do Jurunas, COBAJUR, 

pelo Ac. 42.555, de 27 de 11.2007, no valor de 400,00, o qual deverá ser 

atualizado monetariamente, na forma prevista do Parágrafo 1º do artigo 214 

do RITCE/PA;

 Resolução nº. 17.496, de 29.04.2008      , autoriza o parcelamento parcelado 

em  02  vezes,  da  multa  imputada  à  Sra.  Maria  Selma  Matos  Queiroz, 

presidente do Sindicato Rural de São Domingos do Capim, referente ao Ac. 

38.601, de 23.08.05;

 Resolução nº. 17.499, de 06.05.2008      ,  designa o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro IVAN BARBOSA DE CUNHA para ocupar a Coordenadoria que 

supervisionará os serviços de Assistência Social em mandato complementar, 
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no período de 07 de abril de 2008 a 31 de janeiro de 2009;

 Resolução nº. 17.508, de 08.05.2008      , I-Torna sem efeito interna corporis 

o  Ato  de  Redistribuição  da  servidora  MARIA  DE  JESUS  DA  SILVA 

BENTES;II- Determina o seu retorno ao órgão de origem para restabelecer 

sua situação funcional anterior, respeitando eventuais vantagens financeiras 

a que tenha feito jus durante o período em que esteve lotada no Tribunal de 

Contas do Estado do Pará;

 Resolução nº. 17.519, de 03.06.2008      , autoriza o recolhimento parcelado, 

em três (03) vezes, da multa imputada à senhora Sandra Maria Melo Silva, 

ex-coordenadora do Conselho Escolar da Escola em Regime de Convênio 

Bom Jardim, definida pelo  Acórdão nº. 42.425, de 6 de novembro de 2007, 

no valor total de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), o qual deverá ser 

atualizado monetariamente;

 Resolução nº. 17.520, de 03.06.2008      , autoriza o recolhimento parcelado, 

em  vinte  e  quatro  (24)  vezes,  da  multa  imputada  à  senhora  Francisca 

Martins  Oliveira  e  Silva,  ex-prefeita  municipal  do  Acará,  definida  pelo 

Acórdão nº. 42.991, de 18 de março de 2008, no valor de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), o qual deverá ser atualizado monetariamente;

 Resolução nº. 17.521, de 03.06.2008      , concede, no âmbito do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2008, o 

reajuste de 9,21% (nove inteiros e vinte e um décimos por cento) sobre os 

vencimentos  e  proventos  de  todos  os  servidores  ativos  e  inativos  desta 

Corte de Contas;

 Resolução nº. 17.522, de 03.06.2008      , autoriza o recolhimento parcelado, 

em  vinte  e  quatro  (24)  vezes,  da  multa  imputada  à  senhora  Francisca 

Martins  Oliveira  e  Silva,  ex-prefeita  municipal  do  Acará,  definida  pelo 

Acórdão nº. 42.964, de 13 de março de 2008, no valor de R$ 10.000,00 (dez 
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mil reais), o qual deverá ser atualizado monetariamente; 

 Resolução  nº.  17.523,  de  04.06.2008      ,  aprova  Projeto  de  Parecer 

Prévio  referente  às  contas  da  Excelentíssima.  Senhora.  Governadora 

do  Estado,  Ana  Júlia  de  Vasconcelos  Carepa,   exercício financeiro de 

2007, incluindo a Gestão Fiscal do PODER EXECUTIVO, em condições de 

serem  julgadas  REGULARES pela  Assembléia  Legislativa  do  Estado  do 

Pará, com recomendações;

 Resolução nº. 17.525, de 05.06.2008      ,  autoriza a Presidência a celebrar 

convênio com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo como objeto 

o fornecimento  de informações cadastrais  de  pessoas físicas  e jurídicas, 

constantes dos cadastros da Secretaria da Receita Federal  do Brasil,  ao 

Tribunal  de Contas do Estado do Pará,  e a facilitação das atividades de 

fiscalização  da  RFB  no  âmbito  das  Secretarias,  Coordenações, 

Departamentos,  Inspetorias,  Seções  e  demais  unidades  do  TCE-PA,  ou 

unidades congêneres às descritas;

 Resolução  nº.  17.526,  de  05.06.2008      , autoriza  os  recolhimentos 

parcelados,  em vinte  e quatro (24)  vezes,  do débito  imputado ao senhor 

João Gomes da Silva, ex-prefeito municipal de Ourém, definido pelo Acórdão 

nº. 39.512, de 9 de março de 2006, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

o qual deverá ser atualizado monetariamente;

 Resolução nº. 17.527, de 10.06.2008      , autoriza o recolhimento parcelado, 

em doze (12) vezes, da multa imputada ao senhor Isaías Batista Filho, ex-

prefeito  municipal  de  Juruti,  definida  pelo  Acórdão  nº.  42.945,  de  13  de 

março de 2008, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o qual 

deverá ser atualizado monetariamente; 

 Resolução nº. 17.528, de 10.06.2008      , autoriza a Presidência a celebrar 

convênio com a Imprensa Oficial do Estado do Pará, que terá por finalidade 
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o  intercâmbio  eletrônico  de  dados  relativos  aos  atos  administrativos  dos 

poderes do Estado do Pará, bem como a cooperação tecnológica entre as 

instituições convenentes;

 Resolução nº. 17.529, de 17.06.2008,       autoriza a Presidência a celebrar 

convênio de cooperação técnica com a Auditoria Geral do Estado do Pará, 

que  terá  por  objetivo  a  troca  mútua  de  informações,  documentos, 

procedimentos e o acesso a sistemas operacionais que vise à melhoria dos 

controles interno e externo nos órgãos e entidades do governo do Estado do 

Pará;

 Resolução nº. 17.530, de 17.06.2008,       autoriza o recolhimento parcelado, 

em doze (12) vezes, da multa imputada ao senhor Isaías Batista Filho, ex-

prefeito  municipal  de  Juruti,  definida  pelo  Acórdão  nº.  42.774,  de  24  de 

janeiro de 2008, no valor de R$ 7.660,00 (sete mil, seiscentos e sessenta 

reais), o qual deverá ser atualizado monetariamente;

 Resolução nº. 17.531, de 17.06.2008,       autoriza o recolhimento parcelado, 

em cinco (05) vezes, da multa imputada ao senhor Reinaldo José Pimentel 

Lourido,  presidente  da  Associação  de  Moradores  da  Vila  de  Curuai, 

ASMOVIC, definida pelo Acórdão nº. 42.962, de 13 de março de 2008, no 

valor  de  R$  1.000,00  (mil  reais),  o  qual  deverá  ser  atualizado 

monetariamente;

 Resolução nº. 17.532, de 17.06.2008      , autoriza o recolhimento parcelado, 

em cinco (05) vezes, da multa imputada ao senhor Antonio Lorenzoni, ex-

prefeito municipal de Brasil Novo, definida pelo Acórdão nº. 42.950, de 13 de 

março  de  2008,  no  valor  de  R$  1.000,00  (mil  reais),  o  qual  deverá  ser 

atualizado monetariamente;

 Resolução  nº.  17.533,  de  24.06.2008,       determina  a  autorização  de 

inspeção extraordinária junto à Fundação Santa Casa de Misericórdia 
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do  Pará,  para  apurar  eventual  irregularidade  na  gestão  dos  recursos 

públicos,  nas  áreas  orçamentária,  contábil,  financeira,  operacional  e 

patrimonial  que possam ter contribuído para ocorrência dos fatos que 

culminaram com o falecimento de doze recém-nascidos no período de 

20 a 22 de junho deste ano;

 Resolução nº. 17.534, de 24.06.2008,       autoriza a Presidência a dar baixa 

no patrimônio deste Tribunal dos bens considerados inservíveis, constantes 

de relação  apresentada pela Seção de Patrimônio, e proceder a doação ou 

alienação dos mesmos na forma prevista pela legislação vigente;

 Resolução nº. 17.540, de 26.06.2008,       autoriza o recolhimento parcelado, 

em 24 (vinte e quatro) vezes, da multa imputada a senhora Maria Raimunda 

da Silva Lira, presidente da Associação de Moradores da Passagem 31 de 

Março, definida pelo Acórdão nº. 32.251, de 12 de março de 2002, no valor 

de  R$  1.502,00  (hum  mil.  quinhentos  e  dois  reais),  o  qual  deverá  ser 

atualizado monetariamente;

2.2.2. MAPA GERAL DAS DECISÕES POR ASSUNTO

a. Acórdãos:  

Assunto n° de processos
 a) Prestação de Contas 135
 b) Tomada de Contas 52
 c) Admissão de Pessoal 71
 d) Aposentadoria 124
 e) Cancelamento de Aposentadoria 00
 f) Retificação de Aposentadoria 09
 g) Reforma 02
 h) Retificação de Reforma 00
 i) Reversão ao Serviço Ativo - Reforma 00
 j) Pensão 109
 k) Recurso 16
 l) Embargo de Declaração 00
 m) Denúncia 03
TOTAL 522
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b. Resoluções:  

Assunto n° de processos
 a) Diligência - Aposentadoria 06
 b) Consulta 04
 c) Denúncia 02
 d) Diligência - Pensão 10
 e) Tomada de Contas 03
 f) Prestação de Contas 03
 g) Decisões Administrativas - diversas 15
TOTAL 43

c. Resoluções sem processo:  

Assunto n°
 a) Decisões Administrativas 10
TOTAL 10

d. Conclusão

ATOS DISCRIMINAÇÃO T O T A L

1 Acórdãos Inicial: 43.062  Final: 43.448 387

2 Resoluções Inicial: 17.488  Final: 17.540 53

3 Citações      Inicial: 290        Final: 612 323

4 Julgamentos 

Marcados
     Inicial: 71          Final: 152 82

5 Ofícios
SIDO: 1.002

Ass. Téc. Plen.: de 001 até 068
1.070

6 Memorandos      Inicial: 001       Final: 0079 80

7 Certidões       Inicial: ABR.       Final: JUN 1.489

3. DCE - DEPARTAMENTO DE CONTROLE EXTERNO
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3.1. Atividades desenvolvidas

Ao  Departamento  de  Controle  Externo  –  DCE,  compete  a  realização  das 

atividades  de  controle  e  fiscalização  a  cargo  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  nesse 

contexto destacamos algumas ações implementadas no decorrer do 2º trimestre de 2008.

a. DIRETORIA  

 realizou  visita  técnica,  no  dia  01-04-2008,  na  SEAD,  com  o  objetivo  de 

conhecer  os  sistemas  desenvolvidos  pela  Secretaria,  contando  com  a 

presença  dos  servidores  deste  Tribunal,  Primênia  Suelena  Nunes  Chama, 

Albina Leitão, Sandra Santos e de técnicos da SEAD;

 reuniu, no período de 02 a 04-04-2008, com os técnicos Márcia Costa; Sônia 

Abreu;  Paulo  Ramos;  Luiz  Thomaz e  Alberto  Vieira  para  discutir  sobre  as 

Normas Brasileiras de Contabilidade;

 participou em Brasília, nos dias 07 e 08-04-2008, do Seminário Regional das 

Normas  Brasileiras  de  Contabilidade  aplicadas  ao  setor  público  e  no  dia 

09-04-2008 realizou visita técnica ao Tribunal de Contas da União para tratar 

de assuntos direcionados à Auditoria Ambiental;

 participou em Santa Catarina, no período de 14 a 16-05-2008, do V Fórum 

IRB-PROMOEX  Inovação  na  Contabilidade  Pública  Nacional  e  em 

Demonstrativos da Gestão Fiscal;  

 reuniu,  nos dias 10 e 12 de junho de 2008,  no auditório,  servidores deste 

Tribunal com o objetivo de sociabilizar os conhecimentos pelos técnicos que 

participaram de eventos fora do Estado; 

 participou de várias reuniões para discutir as apresentações do I Fórum que foi 

realizado pelo TCE-Pa nos dias 19 e 20 de junho de 2008;

 participou,  no  dia  13-06-2008,  do  Lançamento  do  Programa  Popular  de 

Educação  Fiscal,  realizado  no  Auditório  do  SEBRAE,  representando  o 

Presidente no evento, acompanhada do servidor Reinaldo Valino;

 participou,  no  dia  26-06-2008,  da  Implantação  do  Controle  Interno  no 

Município de Belém, no Cine Olympia, representando o Presidente no evento, 

acompanhada da servidora Patrícia Farias;
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 reuniu, no dia 30-06-2008, com os coordenadores dos Grupos de Trabalho do 

Departamento para discutir sobre a Unidade de Execução Local-UEL;

 participou de reuniões na  Auditoria Geral do Estado para discutir o Convênio 

de Cooperação Técnica, assinado na realização do I Fórum TCEPA; 

 participou das reuniões dos Grupos de Trabalho do DCE;

 formalizou  orientação  técnica  aos  diversos  setores  deste  Departamento, 

relativamente  aos  relatórios  produzidos,  buscando  a  uniformidade  de 

procedimentos e a garantia da correta instrução processual;

 indicou servidores para  participação em Palestras,  Seminários  e Encontros 

tendo em vista a atualização e aperfeiçoamento desse corpo técnico;

 participou de reuniões departamentais e elaborou pautas e atas; 

 atendeu jurisdicionados;

 despachou processos e expedientes.

b. ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO

 assessorou à Diretora do Departamento no exercício de ações relacionadas a 

estudos e racionalização do trabalho;

 apresentou propostas e sugestões para o aperfeiçoamento, harmonização e 

padronização de rotinas;

 participou de reuniões departamentais e elaborou de pautas e atas; 

 atendeu a jurisdicionados;

 analisou pareceres/relatórios conclusivos das Controladorias encarregadas de 

realizar  as  Inspeções,  Auditorias,  processos  de  Prestação  e  Tomada  de 

Contas de convênios;

 coordenação da UTCE;

 participou das reuniões dos Grupos de Trabalho do DCE;

 participou de reuniões deliberativas tendo em vista a realização do I Fórum 

para o Controle Interno dos jurisdicionados;

 participação 

 participou das reuniões da UT Normas;

 participou de reuniões da UEL/PROMOEX;

 a servidora Patrícia Farias participou como palestrante no I Fórum TCE nos 

dias 19 e 20-06-2008;
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 participação do servidor Douglas Domingues na equipe de apoio que analisou 

contas de Governo do Estado

 realizou acompanhamento da execução do Plano Anual de Atividades;

 participou de reuniões convocadas pela UEL/TCE;

 definiu ações de controle externo afetas ao Planejamento Estratégico do TCE;

 assessorou as Controladorias;

c. ENGENHARIA -DCE

 participação em reuniões do Departamento;

 emissão  de  pareceres/relatórios  técnicos  em  Prestações  de  Contas  de 

Convênios;

 participação  em  diligências,  inspeções  e  auditorias  que  envolveram  a 

fiscalização de obras e serviços de engenharia;

 participação em reuniões de grupos de trabalho do DCE.

d. SEÇÃO DE EXPEDIENTE

 digitação  de  documentação  pertinente  à  Diretoria  do  Departamento  de 

Controle Externo;

 tramitação, via SCPP, de processos e expedientes da Seção;

 juntada de expedientes e ofícios cujos autos encontram-se nesta Seção;

 transcrição de publicações dos Diários Oficiais do Estado, promovidos pelos 

Órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

 contatos com órgãos sobre publicações incompletas nos Diários Oficiais;

 participação do servidor Alexandre Antonio Almassy na equipe de apoio que 

analisou contas de Governo do Estado.

e. AUDITORIA OPERACIONAL

 levantamento  de  dados  sobre  Educação  realizada  no  período  de  25-02  a 

24-04-08,  que teve  como produto:  1ª  etapa:  Leitura  crítica  de  documentos 

básicos sobre o tema; 2ª etapa: levantamento de documentos produzidos no 

âmbito  estadual;  3ª  etapa  Análise  de  Stakeholders;  4ª  Etapa  :  Análise 
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Orçamentária; 5ª Etapa: Entrevistas Exploratórias com Gestores Estaduais – 

SEDUC; UFPA; Conselho Estadual de Educação;

 formalização  do  início  dos  trabalhos  de  auditoria  junto  aos  gestores 

responsáveis pelas ações;

 ofício de apresentação, para SEPOF,  recebido em 10/06/08; equipe recebida 

pelo  secretário  José  Júlio  Ferreira  e  Tatyane  Amaral  –  diretora  de 

planejamento em 18/06/08;

 emissão  de  CA  nº  01  recebida  pelo  órgão  em  0/06/08,  respondida  em 

24/06/08;

 ofício de apresentação, para SEDUC, e reunião com a Secretária Iraci Gallo 

para  formalizar  o  início  dos  trabalhos  de  auditoria  operacional.  Estavam 

presentes: Secretária de Educação Iraci Gallo, Sr. Eli – Secretário Adjunto de 

Logística,  Sr.  Carlos  Ledo  –  Assessor  Jurídico,  Sr.  Raimundo  Lousada  – 

Coordenador do Controle Interno, Sr. Rui Feio – Assessor do Controle Interno, 

Sra.  Solange  Barros  –  Assessora  do  SAEN  e  Sra.  Margareth  Costa- 

Coordenadora do Núcleo de Planejamento da SAEN;

 emissão de CA nº 01 recebida pelo órgão em 25/06/08, resposta em espera;

 envio da  Proposta das Questões de Auditoria em 24/06/08 para o Sr. Paulo 

Gonçalves-Técnico TCU; e

 previsão para elaborar e enviar ao Coordenador Geral do Grupo AOP a prévia 

da Matriz de Planejamento – 18/06/08 a  09/07/08;

 participação do servidor Alvaro Alves da Rocha Neto, como palestrante, no I 

Fórum TCE, realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2008.

f. 1ª CCE

 análise/pareceres  técnicos  sobre  Atos  de  Admissão  de  Pessoal, 

Aposentadoria, Pensão e Reforma.

 atendimento aos jurisdicionados;

 atendimento aos interessados e/ou seus procuradores;

 realização de Inspeções e Diligências esclarecedoras;

 atualização do banco de legislação subsidiária;

g. 2ª CCE
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 prestação de informações subsidiárias à emissão de certidão para a realização 

de Operações de Crédito pelo Governo do Estado;

 auditorias programadas tendo em vista o acompanhamento da arrecadação da 

Receita;

 auditorias de fiscalização da Renúncia de Receitas Estaduais;

 análise  do  Relatório  Resumido  da  Execução  Orçamentária  e  Relatório  de 

Gestão Fiscal;

 atualização do banco de legislação subsidiária;

 atendimento aos interessados e/ou seus procuradores;

 participação  dos  servidores  da  Controladoria   na  análise  das  contas  de 

Governo do Estado.

h. 3ª CCE 

 indicação de servidores para participarem de treinamentos;

 atualização da legislação dos diversos órgãos da Administração Direta;

 análise da Prestação de Contas de Convênios;

 instauração de auditorias Programadas;

 apreciação de recursos/defesa;

 participação da servidora  da Érika Lima de Andrade na equipe de apoio que 

analisou as contas de Governo do Estado;

 atendimento aos interessados e/ou seus procuradores.

i. 4ª  CCE

 continuidade à prática da Auditoria Preventiva;

 atendimento externo (solicitação de informações);

 realização de Inspeções Ordinárias (Auditoria Preventiva);

 análise da Prestação de Contas de Convênios;

 instauração de auditorias programadas;

 atualização do banco de legislação subsidiária;

 participação das servidoras Márcia Costa e Ana Cláudia Pacheco de Moraes 

na análise das contas de Governo do Estado;

 participação  dos  servidores  Márcia  Costa  e  Luiz  Thomaz  Neto,  como 

palestrantes, no I Fórum TCE realizados nos dias 19 e 20-06-2008;
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 participação do servidor Luiz Thomaz Conceição Neto, como palestrante no 

Painel Amazônico, realizado em Rondônia;

 atendimento aos interessados e/ou seus procuradores.

j. 5ª CCE

 continuidade aos trabalhos com relação às empresas em liquidação (EMTU, 

COPAGRO e FRIMAPA);  

 instauração de auditorias programadas;

 atendimento externo (solicitação de informações);

 atualização do banco de legislação subsidiária;

 atendimento aos interessados e/ou seus procuradores;

 participação da servidora Mª do Socorro Lobão da Silva na equipe de apoio 

que analisou contas de Governo do Estado.

k. 6ª CCE

 realização de inspeções;

 atendimento externo (solicitação de informações);

 análise e instrução de Prestações de Contas de Convênios.

 atualização do banco de legislação subsidiária;

 atendimento aos interessados e/ou seus procuradores;

 instauração de tomadas de contas de convênios;

 o servidor Carlos Edilson Resque foi designado para representar o Tribunal de 

Contas do Estado, em audiência pública no Município Chaves no período de 

16 a 21-04-2008, bem como para integrar a equipe de apoio que analisou as 

Contas de Governo, no período de 22-04-2008 a 06-06-2008.  

35



3.2. Anexos
ANEXO I

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS CONCLUÍDOS

DISCRIMINAÇÃO
C O N T R O L A D O R I A S

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S.Eng.
TOTAL

Admissão de 

Pessoal
47 - - - - - - 47

Aposentadoria 219 - - - - - - 219

Pensão 118 - - - - - - 118

Reforma 04 - - - - - - 04

Inspeção 

Extraordinária
- - - - - - - -

Auditorias Especiais - - - - - - - -

Acompanhamento 

da Receita
- - - - - - - -

Fiscalização da 

Renúncia de 

Receita

- 01 - - - - - 01

Relatório Final 

(Obrigações 

Comuns)

- - 06 06 08 - - 20

Prestação de 

Contas / Convênio
- - 02 01 02 216 117 338

Relatório de Gestão 

Fiscal
- 08 - - - - - 08
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DISCRIMINAÇÃO
C O N T R O L A D O R I A S

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S.Eng.
TOTAL

Rel. Resumido de 

Exec. Orçamentária
- - - - - - - -

Tom.de Contas 

(Convênios)
- - 01 - - 267 74 342

Tom.de Contas 

(Obrigações 

Comuns)

- - - - - - 02

Denúncia - - - 02 02 01 01 06

Recurso / 

Defesa/Embargo
02 - 11 02 02 30 02 49

Representação - - - 01 - - - 01

Consulta - - - - - - - -

T O T A L 390 09 20 12 14 514 194 1.153

ANEXO II

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
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DISCRIMINAÇÃO
C O N T R O L A D O R I A S

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S. Eng.
TOTAL

Inspeção Ordinária 

(Processos)
35 - 23 01 02 12 - 73

Inspeção Ordinária 

(Expediente)
- - - - 02 - - 02

Insp. Ordinária 

(Auditoria Preventiva)
- - - - 01 - - 01

Obras fiscalizadas “in 

loco”
- - - - - 08 13 21

P. Contas Convênio (c/ 

análise em obras)
- - - - - - - -

T de Contas  Conv. (c/ 

análise em obras)
- - - - - - - -

Denúncia (c/ análise 

em obras)
- - - - - - - -

Recurso/defesa/embar

go (c/análise em obras)
- - - - - - - -

Pedido de 

Representação
- - 01 01 - - - 02

Sol. de T/Contas 

(Convênios)
- - - - - 40 - 40

Sol. de T/Contas 

(Obrig. Comuns)
- - 05 - - - - 05

Sol. de Informações 

(Processos)
- - - - 01 - - 01

Sol. de Informações 

(Expedientes)
01 - - - - 29 - 30

Atendimentos a 

interessados
- - 06 07 06 137 - 156

Conferência de 

recolhimento de  multas
- - - - - - - -

Cálc. da correção de 

multas/ devoluções
- - - - - - - -
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DISCRIMINAÇÃO
C O N T R O L A D O R I A S

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S. Eng.
TOTAL

Ofícios Expedidos - - 34 - 10 - - 50
Outras (Informações 

subsidiárias à emissão 

de certidão)

- 03 - - - - - 09

Reabertura  de 

Instrução Processual
- - - - - - - -

Diligências e Adm. 

Externo
133 - - - - - - 133

ANEXO III

INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

Nº DO
PROCESSO

RESOLUÇÃO
ÓRGÃO/

ENTIDADE ESPECIFICAÇÃO
SITUAÇÃO

C A
- - - - - -

C = Concluídas no trimestre

    A = Em andamento

ANEXO IV

AUDITORIAS ESPECIAIS

Nº DO
PROCESSO RESOLUÇÃO

ÓRGÃO/
ENTIDADE ESPECIFICAÇÃO

SITUAÇÃO
C A

- - - - - -

C = Concluídas no trimestre
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A = Em andamento

ANEXO V

COMISSÕES TÉCNICAS ESPECIAIS

Nº DO 
PROCESSO

ÓRGÃO/
ENTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

- - SEM INFORMAÇÕES

ANEXO VI

REPRESENTAÇÕES E PEDIDOS DE REPRESENTAÇÕES

Nº DO
PROCESSO

ÓRGÃO/
ENTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

S/Nº SESPA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/08

RAZÕES E JUSTIFICATIVAS PARA OS PROCESSOS
COM  MAIS DE 60 DIAS DE PERMANÊNCIA

RAZÕES
CONTROLADORIAS ANEXO VII

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S. 
Eng

TOTAL
Aguardando autuação final - - - - 24 - - 24

Aguardando início da instrução - - 133 34 05 405 - 577
Aguard. resposta da SEAD e 

outros órgãos
125 - - - - - - 125

Informado aguardando revisão 

(chefia)
772 01 - 12 01 839 - 1.625

Informado aguardando digitação - - - - - - - -
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Outras: - - - - - - - -
1-Distribuídos aos técnicos - 04 27 09 04 - 55 99

2-Aguardando prazo julg. proc. 

Similares e pend. de 

documentos; emprestado

- - - - - - - -

3-Aguardando manifestação 

Plenário
- - - - - - - -

4- Aguardando manifestação 

Órgão
- - - - - - - -

5- Em  instrução 308 - - - 03 2.835 - 3.146
T  O  T  A  L 1.205 05 160 55 37 4.079 55 5.596

ANEXO X
RECURSOS HUMANOS

MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES

ESPECIFICAÇÃO DIRETORIA
SEÇÃO 

EXP.

C O N T R O L A D O R I A S

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
TOTAL

Início do Período 23 07 15 09 25 22 13 24 138
(+) Ingresso 02 - - - - - - 01 03

(-) Saída - - - 01 - 02 - - 03
(=) Fim do 

Período
25 07 15 08 25 20 13 25 138

ANEXO XI
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

EVENTO QTD.
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Programa  de Desenvolvimento Gerencial 17
Processo Administrativo  Disciplinar 02

Curso Business Objetics 08
Curso SIAFEM 16

Conferência do Meio Ambiente – Belo Horizonte 01
XXXV Seminário Internacional de Orçamento Público 01

V Fórum IRB – PROMOEX - Florianopólis 04
VI Fórum Brasileiro de Contabilidade e Gestão Pública 03

I Fórum TCE-Pa e Jurisdicionados 77
Análise de Processos aplicada a Auditoria e aos Controles Internos – São 

Paulo

01

Encontro Nacional de Auditoria em Contas Públicas - Piauí 02
Cenário Sócio-econômico da Amazônia 01

VIII Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente 01
Curso Gestão Ambiental 01

ANEXO XII

ÓRGÃOS / ENTIDADES INADIMPLENTES
DE ACORDO COM O CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES

ÓRGÃOS/ENTIDADES ESPECIFICAÇÃO

Hospital Regional de Tucuruí 3º  Trimestre/07
7º CRPS – Região das Ilhas 3º  Trimestre/07
11º CRPS – Marabá 3º  Trimestre/07
13º CRPS – Cametá 3º  Trimestre/07
BANPARÁ Balanço Geral/2007, 1º Trimestre/08
CDI Balanço Geral/2007
CEASA Balancete do 1º Trimestre/08
COSANPA 4º Trimestre/07
PARATUR 4º Trimestre/07
OS/PARÁ 2000 Balanço Geral/2007
OS/ACEPA Balanço Geral/2007

OS/PRÓ-SAÚDE

Balanço Geral/2006

Balanço Geral/2007

Balancete 1º, 2º, 3º, e 4º Trimestre/07

Balancete 1º Trimestre/08
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OS/ASJL Balancete do 1º Trimestre/07
OS/ETPP Balancete do 1º Trimestre/08

OS/Via Amazônia

Balancete do  3º, e 4º Trimestre/07

Balanço Geral/2007

Balancete 1º Trimestre/08
FCV 3º a 4º trimestre de 2007

ANEXO XIII

CONTROLE DE OFÍCIOS EMITIDOS

UNIDADES
OFÍCIOS

INSPEÇÕ DILIGÊNCIAS AUDITORI OUTROS
TOTAL

1ª CCE - - - - -
2ª CCE - - - - -
3ª CCE 22 - 12 - 34
4ª CCE - - 06 - 06
5ª CCE 05 - 05 - 10
6ª CCE - - - - -

Seção de 

Expediente

67 538 - - 605

Seção de 

Engenharia

- - - - -

T O T A L 94 538 23 655
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3.3. Conclusão

O Departamento  vem  dando  continuidade  na  política  adotada  no  sentido  de  que 

sejam  compartilhados  os  conhecimentos  auferidos  pelos  técnicos,  seja  quando  da 

participação  em cursos  ou  Fóruns,  ou  mesmo por  ocasião  de  visitas  técnicas  a  outros 

Tribunais  e  órgãos  com  os  quais  é  interessante  se  estabeleça  parceria,  tem  sido 

responsável  por  um  sensível  movimento  de  crescimento  e  pela  intensificação  das 

discussões internas. 

No  período  em  relato,  concretizamos  ações  voltadas  aos  grupos  técnicos  em 

andamento neste DCE, as seguintes:

1. GT CONVÊNIOS, PESSOAL, OBRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO– desenvolvendo 

ferramentas  de  TI  –  Sistema  de  Captura  de  dados  dos  Atos  administrativos; 

(proposta de sistema de admissão e sistema de contagem de tempo de serviço- 

contribuição) o que dever  ser viabilizado mediante efetivação de Convênio com a 

IOEPA

2. GRUPO AOP:

-  Levantamento  de  dados  Educação:  relatório  encaminhado  ao  Pleno  para  formar 

processo;

- Planejamento de Auditoria: SEPOF, SEDUC;

- Formulação das Questões de Auditoria; e

- Pedido de prorrogação de prazo apresentado pela SEDUC e acolhido pelo TCE – A 

não obtenção dos dados reflete na continuidade do trabalho o que deverá resultar em atraso 

também das análises (SWOT e COSO). 

3. GT CONVÊNIO:

- Banco de dados de legislação, súmulas e jurisprudência;

- Levantamento das principais irregularidades em prestação de contas de Convênios 

considerando o link no Portal do TCE;
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- Realizados contatos com a SEFA/SEPLAN e AGE/PA; 

- Definição das informações a serem  coletadas pelas ferramentas de TI;

- Concluída a elaboração  de proposta para saneamento do estoque de processos da 

6ª CCE com a customização dos Relatórios do sistema SCPP;

-  Iniciada  elaboração  de  minuta  do  Projeto  de  Resolução  obrigando  que  todos  os 

órgãos  repassadores  de  recursos  informem  mensalmente,  ao  Tribunal,  os  convênios 

firmados; e

- Participação no I Fórum TCE  Jurisdicionados.

4. GT OBRAS:

- Levantamento de normas, súmulas e decisões do TCU e TCE’S, relacionadas a obras 

e serviços de engenharia;

- Levantamento das principais irregularidades detectadas, relacionadas com o tema;

- Levantamento dos procedimentos e metodologia de fiscalização de obras e serviços 

de engenharia, utilizados pelo TCU e TCE’S;

-  Levantamento  das  instituições  que  possuem  sistema  informatizado  para 

monitoramento e controle  de obras e serviços  de engenharia,  tendo sido selecionado o 

sistema do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul para modelo;

- Realização de reuniões com o grupo para definição das informações necessárias ao 

sistema;

- Definição de requisitos necessários e elaboração da base de dados do sistema;

- Definição das rotinas essenciais do sistema (elaboração do Projeto lógico); 

- Em andamento a elaboração de um protótipo do sistema;

- Em andamento a elaboração de banco de dados a ser disponibilizado para consulta 

interna,  aos  jurisdicionados  e  à  sociedade,  contendo  coletânea  de  legislação,  normas, 

súmulas e jurisprudências relacionadas a obras e serviços de engenharia;

-  Em  andamento  a  elaboração  do  Manual  de  Auditoria  de  Obras,  Serviços  de 

Engenharia e Patrimônio Público, no qual estarão definidos os procedimentos básicos de 

auditoria, a serem utilizados nas Auditorias;

- Em andamento a elaboração do sistema informatizado, por pessoal especializado, 

contratado pelo TCE;

- Em andamento a elaboração da minuta da Instrução Normativa; e

- Em andamento a elaboração o TDR para licitar sistema informatizado

6.  GT AUDITORIA:
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- Visita Técnica e negociação para celebrar convênio com o TCE/BA;

- Consolidação das experiências das Controladorias em Auditoria.

7. GT LRF

-   Elaborado  Ofício  propondo  parceria  com  a  SEFA  e  PRODEPA  no  sentido  de 

desenvolver um sistema para uniformizar a forma de elaboração dos relatórios da Lei de 

Responsabilidade Fiscal ;

- Em discussão proposta de Resolução dispondo acerca do cumprimento do art. 48 da 

LRF.

8. Subsidiariamente à fiscalização/auditorias caminhamos no sentido de implementar 

os seguinte Convênios:

- TCU assinado implementado, dar continuidade (DCE e TI);

- SISAC /TCU – DF;

- Convênio com a AGE – assinado a implementar (DCE e TI);

- Convênio SRF – em fase de assinatura;

- Convênio – INSS;

- Contrato SERPRO;

- SIRGIRH da SEAD via BO;

- RAIS – do Ministério do Trabalho e Emprego; e

- Convênio IPAMB.

Desta  forma  as  ações  desenvolvidas  neste  Departamento  visam  o  alcance  dos 

objetivos previstos no Regimento e das metas do PROMOEX, principalmente o redesenho 

dos métodos, técnicas e procedimentos.
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4. DI - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Em cumprimento à determinação do Regulamento dos Serviços Auxiliares, submetemos 

à apreciação da Presidência deste Tribunal o Relatório das Atividades do Departamento de 

Informática,  referente  ao  2°  trimestre  do  ano  de  2008,  com  base  no  Programa  de 

Modernização Tecnológica – PROMOTEC em execução no Tribunal de Contas do Estado do 

Pará.

Portanto, as ações desenvolvidas pelas várias equipes do Departamento de Informática 

estão  com base nas 3 ações estratégicas,  10  sub-ações estratégicas,  e  nos 22  Projetos 

Tecnológicos,  ações  estas  que  serão  detalhadas  através  das  áreas  de  atuação  do  DI: 

Gerencial, Projetos e Sistema e Redes.

 
4.1. Atividades de gestão

 Atividades da diretoria 

Período de Abril a Junho de 2008.

Ação Estratégica 1

implementar governança de ti
Sub Ação 1.1   Modernizar o ambiente de ti
Projeto 1.1.1 – Modelagem Organizacional
Elaboração de reuniões gerenciais;

Controle de material de expediente do Departamento;

Controle de faltas mensais;

Cadastro e tramitação de expedientes;

Elaboração e impressão de documentos expedidos, como: memorandos, 

ofícios, solicitações internas e outros;

Acompanhamento  da  renovação  de contratos  sob responsabilidade do 

Departamento de Informática;
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Pesquisa, composição e acompanhamento de treinamentos demandados 

na Grade de Treinamento de 2008, juntamente com o setor de capacitação;

Acompanhamento dos processos de licitação encaminhados para o DA e 

PROMOEX.

Participação em reuniões Gerenciais do DI e do Grupo de Trabalho do 

Núcleo de Comunicação, Biblioteca e Memorial Serzedelo Corrêa.

Projeto 1.1.2 – Qualificação de Usuários e Técnicos de TI
Treinamentos :

Participação  em  treinamento  gerencial  à  nível  estratégico,   tático  e 

operacional;

Participação em curso de MS-Project;

Participação no I Fórum de Museus do Pará;

Contratação de Consultoria em “Governança em TI”, em maio e junho, 

com as seguintes atividades :

Análise do PROMOTEC;

Capacitação/Repasse de conhecimentos em governança;

Concepção de modelo sistêmico  para a gestão de Projetos e Atividades 

do Planejamento Estratégico/Promoex.

Participação no “I Fórum TCE e Jurisdicionados”, no período de 19 a 20 

de junho;

Participação em Fórum Nacional de Redes e Portal Nacional - PROMOEX
Sub Ação 1.3   Investir em prospecção tecnológica
Projeto 1.3.1 – Inovações Tecnológicas
Implantação da  ferramenta Wiki  para ser  utilizada na Metodologia  de 

Desenvolvimento de Sistemas;

Acompanhamento  da  implantação  do  Sistema de Postagem Eletrônica 

dos correios.

 Atividades de desenvolvimento do DI

Período de Abril a Junho de 2008

Ação Estratégica 1

implementar governança de ti
Sub Ação 1.1   Modernizar o ambiente de ti
Projeto 1.1.2 – Qualificação de Usuários e Técnicos de TI
Treinamentos :
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 “Business Objects - Usuário”, no período de 8 a 11 de abril;

“MS Project 2003 – Controle de Projetos”, no período de 22 a 28 de abril;

“SIAFEM Operacional” , no período de 7 a 9 de maio;

Software “SIABI” – Automação de Biblioteca, no período de 26 a 28 de 

maio;

“SIMAS Operacional”, em 29 de maio;

 “Desenvolvimento Gerencial”, no período de 2 a 6 de junho;

Participação no evento “Microsoft Directions 2008”, em 04 de junho.

Consultoria em “Governança em TI”, em maio e junho, com as seguintes 

atividades :

Análise do PROMOTEC;

Capacitação/Repasse de conhecimentos em governança;

Concepção de modelo sistêmico  para a gestão de Projetos e Atividades 

do Planejamento Estratégico/Promoex.

Participação no “I Fórum TCE e Jurisdicionados”, no período de 19 a 20 

de junho.

Ação Estratégica 3

desenvolver projetos, soluções e sistemas informatizados para as áreas 

do TCE-PA
Sub Ação 3.1 – Desenvolver projetos de Internet, Intranet e Extranet
Projeto 3.1.1 – Projeto INTERNET
Configuração do “Back End” do Joomla para ser utilizado pelo usuário do 

TCE;

Configuração  do  componente  DocMan  para  permitir  as  seguintes 

funcionalidades :

  a) Possibilidade de publicação de edital de licitação pelo usuário do TCE;

  b) Configuração de categorias para exibição do edital : “em andamento” 

e “concluído”;

  c) Geração da relação dos usuários externos que fizeram downloads nos 

editais publicados no Portal do TCE;

  d) Estatísticas de editais retirados no portal;

Criação do “favicon” com o logo do TCE-PA para ser apresentado no novo 

portal;

Desenvolvimento  da  rotina  para  consulta  Margem  Consignável   pelo 

servidor e rotina para validação do código de autenticidade;
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Implantação do Novo Portal do TCE-PA em 19 de maio;

Disponibilização dos seguintes serviços  no Portal TCE-PA;

Emissão do Boleto Bancário;

Consulta de Multas  Aplicadas em 2008, apenas as pendentes;

Calendário de Obrigações;

Calendário de Pautas, Atas das sessões plenárias e eventos;

Consulta  no Contracheque (servidor do TCE-PA);

Consulta Margem Consignável (servidor do TCE-PA)

Disponibilização de acesso na Intranet via o Portal;

Elaboração da documentação on-line no Joomla para utilização do usuário 

do TCE na publicação de notícias, com instruções sobre :

a) Acesso ao Joomla - Administrador;

b) Envio de Notícias;

c) Publicação de Pautas e Atas;

d) Publicação de editais de licitações;

Configuração  no  Joomla  para  acessar  o  software  da  biblioteca  SIABI-

WEB;

Importação,  conversão  e  indexação  dos  arquivos  de  Acórdãos  e 

Resoluções dos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, para disponibilização dos 

mesmos na “busca” do Portal, via Nutch.

Elaboração  do  projeto  Sistema  de  Caixa  Postal  Eletrônica,  com  as 

seguintes atividades :

Criação do projeto lógico;

Desenvolvimento de funcionalidades/rotinas (camadas de acesso e dados 

de controle).
Projeto 3.1.2 – Projeto INTRANET
Manutenções  diárias  na  INTRANET  (Publicação  de  Notícias  para 

destaque);

Implantação da Consulta de Margem Consignável para o servidor;
Sub Ação 3.2 – Analisar, desenvolver e implantar sistemas
Criação e Replicação de bases de dados de produção entre os seguintes 

servidores :

- Maruda e SQL/PRODUÇÃO;

- Maruda e Paraíso;

- SQL42 e Paraíso;

- SQL42 e SQL/PRODUÇÃO.
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Elaboração  e  apresentação  do  plano  de  migração  e  consolidação  das 

bases de dados para um único servidor;

Preparação do novo servidor SQLPRODUÇÃO, com criação de usuários, 

definição de segurança e plano de backup;

Testes de aplicação no servidor SQLPRODUÇÃO;

Solução de problemas encontrados nos servidores SQL42 e Paraíso (falta 

de espaço em disco);

Criação  da  base  de  dados,  SIABI_BIN  e  SIABI_PRI,  para  aplicação 

Biblioteca; 

Levantamento de necessidades de licenciamento do SQLServer;

Levantamento de tabelas duplicadas nas bases de dados existentes.
Projeto 3.2.1 - Sistema de Fiscalização de Contas Públicas
Estabelecer integridade referencial na base migrada do SCPP (o banco 

original não é relacional) através do desenvolvimento de Stored Procedures.

Elaboração do relatório sobre o processo de migração da base do SCPP;

Desenvolvimento e implantação do “Relatório de Tramitação Processual”, 

que  alerta  sobre  alterações  havidas  nas  tramitações  dos  processos 

selecionados utilizando a base migrada do SCPP.

Atividades do Grupo de Trabalho de Convênios (GT-Convênios):

      Participação em reuniões do GT-Convênios;

“O grupo está sem reunião desde 14 de maio e com a conclusão dos 

levantamentos e preparação dos relatórios para subsidiar a elaboração da IN, 

faltam  a  apresentação  da  IN  e  aprovação  da  solicitação  de  proposta  de 

alteração do SIAFEM para controle prévio dos convênios conforme discutido 

nas reuniões havidas.”

Criação de novos relatórios para o grupo GT-Convênios e modificações 

nos existentes;

Gerência  do  desenvolvimento  do  projeto  dos Sistemas de Controle  de 

Atos e Sistema de registro de matérias que será utilizado na IOE, incluindo :

Desenvolvimento do projeto lógico;

Apresentação  no  Auditório  do  TCE do  projeto  para  validação junto  ao 

DCE;

Acompanhamento  do  desenvolvimento  dos  formulários  de  entrada  de 

51



dados pela empresa WTEC;

Reuniões com a equipe da IOE;

Elaboração de convênio de cooperação tecnológica entre o TCE-PA e o 

IOE.

Atividades do Grupo de Trabalho de Obras (GT-Obras):

Elaboração e apresentação do protótipo do sistema SIMCOP – Sistema 

de Monitoramento e Controle de Obras Públicas;

Ajustes  no  TDR  para  contratação  de  empresa  especializada  no 

desenvolvimento sistema SIMCOP.
Projeto 3.2.2 - Sistema de Gestão de Documentos
Acompanhamento e Avaliação dos produtos apresentados pela empresa 

WTEC referentes à substituição dos sistemas SCPP, SCOB e SIDO;

Recebimento e atesto dos produtos da 1ª fase do contrato de Nº 07/2008 

com a empresa WTEC. Produtos entregues :

Projeto Lógico em UML – Proposta Inicial;

Fluxos de etapas do Workflow;

Identificação e Apresentação das Rotinas e suas funcionalidades;  

Layout das telas do futuro Sistema, em um protótipo dos Módulos: Menu 

Principal e Login;

Plano  de  Implantação  do  Sistema  incluindo  a  migração  do  legado 

(SCPP,SCOB e SIDO);

Implantação do Sistema de Segurança. 
Projeto 3.2.4 – Sistema de Cobrança Administrativa 
Desenvolvimento da rotina de recepção bancária (Banco do Brasil), com 

as seguintes funcionalidades :

   a) Baixa de pagamentos da dívida automaticamente;

   b) Gravação do “log” dos arquivos recebidos ;

   c) Envio de email para monitoramento do recebimento do arquivo;

   d)  Relatório de Inconsistência dos Pagamentos;

Desenvolvimento dos seguintes relatórios :

Relatório Financeiro – Conciliação Bancária (Boletos emitidos e Pagos);

Relação de Inelegíveis;

Relação de Multas/Glosas Aplicadas no Período;

Ajustes na Emissão do Boleto Bancário:

Rotina para reemissão do boleto bancário;

Identificar o Tipo de Multa no boleto bancário;
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Desenvolvimento da rotina para suspensão da dívida;

Implementação de link’s para outras dívidas (substituídas e reformadas);

Ajustes na Relação de Inelegíveis :

Ajuste no cálculo da data limite para entrada na relação (prazo regimental 

de 15 dias);

Considerar somente as dívidas de GLOSA ativa;

Mostrar na relação à descrição da procedência/órgão; 

Calcular a correção da dívida para o saldo de débito de cada registro de 

glosa;

Testes e Migração da base de dados da Cobrança Administrativa para o 

novo servidor de banco de dados – SQLPRODUCAO.
Projeto 3.2.6 – Sistema de Biblioteca
Elaboração  do  TDR  para  aquisição  do  software  de  automação  da 

biblioteca;

Implantação do sistema SIABI no TCE para automação da biblioteca;

Acompanhamento quanto à utilização do sistema SIABI junto aos usuários 

da biblioteca;
Projeto 3.2.8 – Sistemas Legados–Conversão e Migração dos Dados
Avaliação da rotina de cálculo para o Sistema de Folha de Pagamento em 

Delphi (parser e lógica);

Atendimento de chamados do Setor  de Pagamento  relativo  a folha de 

pagamento  em  Clipper  (folhas  retroativas  ao  aumento,  lançamento  de 

empréstimos, etc.);

Prorrogação do período de pedido de material no SARM;

Correção  na  rotina  de  cálculo  de  Tempo  de  Serviço  do  sistema  de 

Pedágio;

Elaboração de termo de referência para aquisição de licença de uso e 

suporte técnico de software para o cálculo e simulação de aposentadoria;

Atendimentos  aos  usuários  do  SCPP/SCOB/SIDO  referentes  a  tarefas 

rotineiras  da  administração  do  sistema como:  cadastramento  de  obrigações 

comuns, alterações de tramitações, cadastramento de usuários novos, exclusão 

de  caracteres  especiais  dos  cadastros  de  processos  e  expedientes  não 

suportados pelo mainframe, etc;

Instalação mensal da folha de pagamento para o Controle Interno;

Alterações no Sistema de Administração de Contratos, referentes às telas 

de Contratada, Contratos e Relatórios;
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Cadastramento de usuários no sistema de segurança;

Alteração de perfis e senhas no sistema de segurança;

Implantação da nova rotina de Controle de Ponto;

Alterações na forma de cálculo da Margem Consignável;

Criação de novos relatórios para o Sistema de Administração de recursos 

Humanos;

Atendimentos diversos ao Sistema de Folha de Pagamento nas folhas de 

abril, Maio, Junho e Diferenças;

Cadastramento  do  sistema  de  Margem  Consignável  e  Consulta  ao 

Contracheque com seus respectivos usuários no sistema de segurança;

Elaboração de relatórios de eleitores;

Elaboração de novo relatório de Dependentes;

Elaboração  de  relatório  de  endereços  de  servidores  aposentados 

(inativos);

Desenvolvimento de Rotinas para o Sistema de Folha de Pagamento

Rotina de Captação de Movimentos de RH;

Registro de Histórico de Movimentos;

Migração da nova estrutura de RH para o banco de Produção e Testes de 

Aplicação em Produção;

Levantamento, análise e definição de grupos de e natureza de rubricas;

Análise e levantamento da Tabela de Rubricas e Lançamentos;

Análise e Organização da Tabela de Rubricas e Lançamentos;

Migração das fórmulas da Tabele de Rubricas e Lançamentos;

Desenvolvimento do Cadastro de Rubricas;

Desenvolvimento da Rotina de Cálculo da Folha.

Sub Ação 3.3 – Modernizar o atendimento ao Público Externo
Projeto 3.3.1 – Atendimento aos Jurisdicionados                         
Sistema Ocomon (Registro de Ocorrências)

Elaboração de Gráficos para os seguintes relatórios :

Ocorrências por operador;

Setores mais atendidos;

Desenvolvimento de rotinas para registrar a satisfação do usuário;

Permitir sub-chamados para terceirizados;

Elaboração do relatório geral  com cálculo dos tempos de atendimento, 

níveis de satisfação e geração de gráficos com as estatísticas.
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 Atividades de redes e suporte tecnológico do DI

Período de Abril a Junho de 2008.

Ação Estratégica 2

PROVER  INFRA-ESTRUTURA  TECNOLÓGICA  PARA  SUPORTE  AO 

PROJETO DE TIC
Sub  Ação  2.1    Implementar  Soluções  Tecnológicas  de  Suporte  à 

Comunicação de Dados, Voz e Imagem
Projeto 2.1.1 – Projeto de Comunicação  de Dados, Voz e Imagem
Elaboração do Projeto de Ativos de Redes;

Reestruturação dos serviços disponíveis nos ativos de rede;

Reestruturação da Topologia de Rede;

Elaboração do Projeto de Transmissão on-line das sessões do Plenário;

Definição  de  Demandas  de  equipamentos  centrais  e  de  bordas  em 

adesão as normas de Tecnologia da Informação;

Elaboração do Projeto de acesso remoto VPN e Tecnologia Wireless;

Monitoramento da rede LAN e WAN.
Sub Ação 2.2  Elaborar e Implantar intercâmbio Eletrônico de Dados e 

Compartilhamento de Informações
Projeto 2.1.1 – Intercâmbio Eletrônico de Dados e Compartilhamento de 

Informações
Instalação e Configuração do Certificado Digital para prover suporte ao 

novo site do Tribunal de Contas do Estado do Pará;

Instalação e Configuração do novo servidor de página da Internet;

Migração dos serviços da página da internet;

Definição junto a equipe de desenvolvimento de políticas de segurança 

para acesso a base de dados interna do TCE;

Elaboração  de  Instrumentos  Legais  para  o  tráfego  de  informações  do 

TCE.
Sub Ação 2.3 –Modernizar e Ampliar Parque Tecnológico
Projeto 2.3.1 – Infra-Estrutura de Hardware e Software

Elaboração de Termo de Referência para a aquisição de 150 biologons;

Elaboração do Termo de Referência dos Ativos de Rede;

Elaboração do Termo de Referência para a Aquisição de 20 Câmeras de 
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Monitoramento;

Elaboração do Termo de Referência para a aquisição de catracas;

Elaboração  do  Termo  de  Referência  para  aquisição  de  150 

computadores;

Elaboração de Termo de Referência para a aquisição de 50 monitores de 

LCD;

Elaboração de Termo de Referência para a aquisição de 3 Terminais de 

Auto-Atendimento;

Elaboração  de  Termo  de  Referência  para  aquisição  de  impressoras 

multifuncionais, monocromáticas e laser;

Elaboração de Temo de Referência  para a aquisição de componentes 

diversos;

Elaboração de Termo de Referência para aquisição de computadores de 

editoração;

Instalação e Configuração do Software de Gerenciamento de Inventários;

Elaboração  do  projeto  de  Modernização  do  Serviços  de  Controle  de 

Acesso a Internet (PROXY);

Elaboração do Projeto de Correio de email;

Migração das aplicações Internas do TCE para os novos equipamentos 

servidores;

Participação  na  Elaboração  do  projeto  de  migração  de  aplicativos 

proprietários para software livre;

Realização  de  Rotinas  de  Backups  nas  Aplicações  e  Servidor  de 

Arquivos;

Instalação  e  configuração  do  Software  de  Monitoramento  Nagios  para 

monitoramento de software e hardware dos servidores e Estações de Trabalho 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará;

Migração do site interno e intranet para os novos servidores;

Monitoramento de desempenho dos servidores e ativos de rede do TCE;

Instalação do Software dos Correios;

Instalação do Software da Biblioteca;

Criação de Contas de Usuários;

Atualização de Softwares;

Criação de Usuários no Lotus Notes;

Administração de Usuários no software SCPP;
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Impressão de Relatórios;

Restauração de Backups;

Instalação e Configuração do novo Servidor SQL de produção;

Configuração e integração por meio de VPN junto ao Banco do Brasil;

Instalação  e  configuração  do  Software  de  Suporte  Remoto  e  de  Help 

Desk;

Implementação de novas políticas de segurança do Firewall;

Impressão do SIAFEM;

Monitoramento de cotas de usuários;

Implementação de novas rotinas de controle e autenticação de usuários;

Elaboração de modernização do servidor de arquivo;

Instalação  e  Configuração  do  Software  CUPS para  gerenciamento  de 

impressão.

 Atividades da equipe de atendimento ao usuário interno  e  externo 

Período de Abril a Junho de 2008.

Ação Estratégica 3

Sub - Ação 3.3 – Modernizar o atendimento ao Público Externo -
                         Projeto 3.3.1 – Atendimento aos Jurisdicionados
Implantar Portal de Serviços com acessos via Internet, Intranet e Quiosques 

de acesso ao público;

Melhor no atendimento ao cliente e usuário externo;

Desenvolver soluções tecnológicas que permitam o repasse e a consulta de 

informações entre o TCE e órgãos jurisdicionados, facilitando o cumprimento da 

prestação e tomada de conta;

Disponibilizar  informações  para  a  população  em  geral,  garantindo 

transparência e visibilidade dos processos do TCE;

Facilitar  e  agilizar  a  troca  de  informações  entre  o  TCE  e  órgãos 

jurisdicionados.
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VER ANEXO I – INDICADORES DE ATENDIMENTO
Sub  -  Ação  3.4  –  Conceber  e  Implantar  Projetos  de  Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos – GED
Projeto 3.4.1 – Acervo de Processos de Prestação e Tomada de Contas
Disponibilizar  meios de tratamento e recuperação de acervos, de forma 

ágil  e eficiente,  preservando a confidencialidade, integridade,  autenticidade e 

legitimidade da  documentação;

Acervos  classificados,  tabela  de  temporalidade  construída  e  rotinas  e 

procedimentos descritos;

Sistemas  e  soluções  de  gerenciamento  eletrônico  de  documentos 

implantados;

Microfilmagem, Digitalização e tratamento dos acervos do órgão gerenciado 

e mantido por  quadro próprio com o apoio de equipe  terceirizada;

Microfilmagem, Digitalização e tratamento dos acervos do órgão gerenciado 

e mantido por  quadro próprio com o apoio de equipe  terceirizada.

Projeto 3.4.3 – Acervo Fichas Funcionais
Acervos classificados, tabela de temporalidade Disponibilizada,   meios de 

tratamento e recuperação de acervos, de forma  ágil e eficiente, preservando a 

confidencialidade, integridade,  autenticidade e legitimidade da  documentação;

Sistemas  e  soluções  de  gerenciamento  eletrônico  de  documentos 

implantados;

Microfilmagem, Digitalização e tratamento dos acervos do órgão gerenciado 

e mantido por quadro próprio com o apoio de equipe  terceirizada.

Ação Estratégica 3
Sub - Ação 3.3 – Modernizar o atendimento ao Público Externo -
                         Projeto 3.3.1 – Atendimento aos Jurisdicionados

4.2. Anexos
ANEXO I - INDICADORES

PERÍODO DE 01/04/2008 a 30/06/2008

TEMPO ATENDIMENTO X SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Indicador – Índice de atendimento no Prazo
58



(eficácia) = Total de atendimentos no prazo  x 100 

Total de atendimento

 Indicador –   Índice de atendimento com qualidade

(eficácia)  = Total de atendimentos com qualidade  x 100 

Total de atendimento
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PERÍODO DE 01/04/2008 a 30/06/2008

SETORES X ÁREAS DE ATENDIMENTO
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5. CONJUR - CONSULTORIA JURÍDICA

5.1. Atividades Desenvolvidas
a. Processos e expedientes

Tramitação de Processos e Expedientes por esta Consultoria.
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MÊS DE ABRIL
                    PROCESSOS            EXPEDIENTES                          TOTAL

ENTRADA            62                              118                                  180

SAÍDA                   61                              114                                  175

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

SALDO                   01                              04                                             05

MÊS DE MAIO
               PROCESSOS                 EXPEDIENTES                   TOTAL

ENTRADA            50                                 118                                168

SAÍDA                  49                                117                                166 

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

SALDO                 01                                  01                                    02

MÊS DE JUNHO
                   PROCESSOS            EXPEDIENTES                      TOTAL

ENTRADA             75                              128                                  203

SAÍDA                   52                               83                                   135

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

SALDO                  23                              45                                     68

O Saldo de Processos/ expedientes referente ao segundo trimestre do corrente 

exercício é de 75 (setenta e cinco)

b. Pareceres:
Esta  Consultoria  emitiu  380  (trezentos  e  oitenta)  pareces  em  processos  e 

expedientes sobre os seguintes assuntos: aposentadoria, obrigações comuns, prorrogação 

de prazo, licitação pensão, averbação por tempo de serviço, tomada de contas, denúncias, 

revisão de proventos, consultas, inclusão de dependentes, etc...

c. Atividades rotineiras
 Participação de Técnicos desta Consultoria nas sessões do Plenário.

 Acompanhamento de processos judiciais em que o TCE é parte.

 Estudo comparado de jurisprudências dos Tribunais de Contas do Brasil.

 Atendimento informal ao cidadão e jurisdicionados que procuram informações sobre 

processos e expedientes em tramitação neste Tribunal.
62



 Atendimento e consulta informal aos servidores deste TCE.

d. Comunicações recebidas

e. Comunicações internas:
1. Memorando nº.01/2008- DI- (14/04/08)

2. Ofício nº.02375/2008- GP- (20/05/08)

3. Ofício nº.02386/2008- GP- (20/05/08)

4. Ofício nº.02471/2008- GP- (28/05/08)

5. Ofício nº.69/2008- SEC- (02/06/08)

6. Ofício nº.70/2008- GP- (02/06/08)

7. Ofício nº.02722/2008- GP- (09/06/08)

8. Ofício Circular nº.02/2008- (12/06/08)

9. Ofício nº.02375/2008- GP- (20/05/08)

f. Comunicações emitidas pela conjur:
1. Memorando nº.15/2008- CJ- (10/04/08)

2. Memorando nº.18/2008- CJ- (08/05/08)

3. Memorando nº.19/2008- CJ- (08/05/08)

4. Memorando nº.20/2008- CJ- (02/06/08)

5. Memorando nº.21/2008- CJ- (03/06/08)

6. Memorando nº.22/2008- CJ- (04/06/08)

7. Memorando nº.23/2008- CJ- (09/06/08)

8. Memorando nº.24/2008- CJ- (09/06/08)

9. Memorando nº.25/2008- CJ- (10/06/08)

10. Memorando nº.26/2008- CJ- (23/06/08)

g. Servidores e visitantes recebidos em audiência:
Foram recebidos em audiência 62 (sessenta e dois) servidores e visitantes.

h. Partcipação dos servidores da conjur em cursos, palestras e seminários:
Antonio  Carlos  dos  Santos  Sobrinho-“I  Fórum  TCE-PA  e  Jurisdicionados”, 

realizado nos dias 19 e 20/06/08.

Elcy Maria Santos de Almeida- “I Fórum TCE-PA e Jurisdicionados”, realizado nos 
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dias 19 e 20/06/08.

Hilmo Andrade Moreira- “I Fórum TCE-PA e Jurisdicionados”, realizado nos dias 

19 e 20/06/08.

João Jorge Hage Neto- “I Fórum TCE-PA e Jurisdicionados”, realizado nos dias 

19 e 20/06/08.

Marcus Dias Paredes- “I Fórum TCE-PA e Jurisdicionados”, realizado nos dias 19 

e 20/06/08.

Maria  Gleides  dos  Santos  Nascimento-  “I  Fórum  TCE-PA  e  Jurisdicionados”, 

realizado nos dias 19 e 20/06/08.

Paulo Sérgio Paiva Rêgo- “I Fórum TCE-PA e Jurisdicionados”, realizado nos dias 

19 e 20/06/08.

Waleska Duque Estrada Vieira- “I  Fórum TCE-PA e Jurisdicionados”,  realizado 

nos dias 19 e 20/06/08.

i. Estagiários 
Esta  Consultoria  Jurídica  possui  3  (três)  acadêmicos  de  direito  promovendo 

estágio:

Paulo Ernesto de Oliveira Lopes de Souza

Paulo Victor Oliveira Braga

Thayana Maués Smith

5.2. Conclusão
O  presente  relatório,  foi  elaborado  de  acordo  com  os  dados  coletados  pela 

Divisão  de  Coordenação  Técnica,  pela  Seção  de  Expediente  e  pelos  Servidores  que 

compõem a parte administrativa e de gerenciamento de processos e expedientes.

6. CCI - COODENADORIA DE CONTROLE INTERNO

6.1. Atividades desenvolvidas
a. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Análise preliminar
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Verificou-se a coleta de documentos, legislações, normas, dados, informações e 

procedimentos que nortearam as atividades desenvolvidas;

Foi  realizada a análise de  prestação de contas de  suprimento de fundos dos 

processos abaixo relacionados:

• Nº. 2008/50702-4

• Nº. 2008/50723-9

• Nº. 2008/50808-2

• Nº. 2008/50871-9

• Nº. 2008/50855-9

• Nº. 2008/50866-1

• Nº. 2008/50994-8

• Nº. 2008/51244-3

• Nº. 2008/51325-3 

Iniciada e concluída a análise dos processos de prestação de conta da receita e 
da despesa, deste Tribunal, dos meses de fevereiro a abril, estando o mês de maio em fase 

de análise. Para cumprimento desta atividade foram efetivadas verificações e análises por 

amostragem  nos  documentos  de  despesas,  segundo  os  critérios  da  relevância  e 

aleatoriedade, atendendo aos princípios da legalidade e legitimidade.

b. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

Foi  procedido  o  acompanhamento  sistemático  das  publicações  no  D.O.E, 

ocorridas no trimestre, compreendendo os seguintes atos: resoluções, portarias diversas, 

extratos de contratos, de termos aditivos e de notas de empenho, erratas, editais, resultados 

e homologações de licitações, demonstrativos da execução orçamentária e de remuneração 

de pessoal do TCE.

Foram acompanhadas e analisadas minutas de editais, contratos, termos aditivos 

e  convênios,  tanto  os  celebrados,  como  os  que  se  encontram  em  andamento,  sendo 

emitidas orientações e manifestações diversas em 49 (quarenta e nove) expedientes.

c. RECURSOS HUMANOS

65



Capacitação de recursos humanos

• Curso SIAFEM Operacional, realizado no período de 02 a 06 de junho de 2008, 

neste TCE, tendo participado as seguintes servidoras: Márcia Cristina Cunha 

Rosa e Edilene Laíse Pinto Rocha de Almeida.

• I Fórum TCE-PA e Jurisdicionados, realizado nos dias 19 e 20 de junho de 

2008, no Teatro Maria Sílvia Nunes, tendo participado os seguintes servidores: 

Aldo Cézar  Cavalcante  Guimarães,  José Eduardo Rodrigues Lobão,  Márcia 

Cristina Cunha Rosa e Edilene Laíse Pinto Rocha de Almeida.

Movimentação de servidores

Neste  trimestre  não  ocorreu  ingresso  ou  saída  de  servidores,  permanecendo, 

portanto, inalterada a lotação do trimestre anterior, 07 (sete). 

6.2. Conclusão

Considerando os propósitos e as competências desta Coordenadoria de Controle 

Interno e os resultados alcançados no 2º trimestre de 2008, entendemos ter caminhado mais 

adiante no aprimoramento das atividades inerentes ao controle interno.

Neste trimestre, prosseguimos a prática de remeter Comunicações à Presidência, 

nas  quais  são  relatadas  observações  e  recomendações  visando  corrigir  impropriedades 

detectadas em atos e contratos administrativos, em atuação prévia e/ou concomitante, e 

mantendo estrita colaboração com a Conjur e com o DA para prevenir situações e abreviar 

os procedimentos.

7. CONCLUSÃO

Nossos  procedimentos  foram  todos  amparados  na  legislação  vigente,  com  o 

apoio imprescindível  dos colegas Conselheiros e Auditores,  bem como dos membros do 

Ministério Público de Contas.
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Ao ensejo, agradecemos a cada um dos funcionários e membros que compõem 

esta grande equipe, pela colaboração e participação efetivas à consecução dos objetivos 

deste Tribunal de Contas.

É o relatório.

FERNANDO COUTINHO JORGE
Conselheiro Presidente
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