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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 3º 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 necessárias às práticas da fiscalização e 

do controle externo da gestão pública estadual. 
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1.1 ATIVIDADES ROTINEIRAS 
1.1.1 - DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

                               

a) Seção de Administração dos Edifícios 

Esta Divisão efetuou o trabalho de coordenação dos serviços de 

limpeza, manutenção e zeladoria do Edifício Sede, Anexos I, II, III e Prédio da 

Coordenação de Atendimento Médico-Odontológico, além do apoio aos 

eventos promovidos pelo TCE no Hangar (Semana Orçamentária); Curso de 

Gerenciamento  Operacional, no Auditório; inauguração da nova Recepção, 

Biblioteca e memorial Serzedello Corrêa. 
Os serviços executados são uma constante no setor, ressaltando o 

excelente desempenho e dedicação dos seus servidores que se disponibilizam 

à prestação de serviços sempre que solicitados. 

Foi efetuado serviço constante de manutenção dos tanques da fachada 

da trav. Quintino Bocaiúva, visando a  melhor oxigenação da água e 

consequentemente melhor qualidade de vida aos peixes existentes, com a 

alimentação devidamente orientada. 

 Constantemente são realizados serviços de pulverização nos jardins, 

sob a supervisão da empresa Musgo Jardinagem. 

Devidos as obras de engenharia executadas nas instalações das 

edificações do TCE, as equipes continuam trabalhado nos finais de semana e 

feriados, a fim de manter as áreas em condições de uso. Efetua-se diariamente 

e também nos finais de semana, um rigoroso acompanhamento das atividades 

da vigilância e do corpo de Guarda da PM (Cabos e Soldados, a fim de 

resguardar  da melhor forma possível o patrimônio desta Corte de Contas). 

Continua a realização dos serviços de manutenção, recuperação e 

estofamento de cadeiras nas próprias instalações desta Corte de Contas, por 

um servidor devidamente habilitado da Seção, acarretando assim uma maior 

economia para o Órgão. 

 Continua o Sistema de Coleta de Lixo Reciclável nesta Corte de Contas, 

visando colaborar com o programa de Sustentabilidade do Planeta. 
A divisão também exerce o controle e supervisão dos contratos de 

manutenção firmados por este Tribunal: 
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 Sodexho: controle e prestação de contas de vale alimentação (DAA) . 

 Elevadores Atlas: manutenção dos elevadores (Seção de Engenharia de 

Manutenção) 

 L.Souza Representações: locação da garagem (Seção de Transportes) 

 ACS Costa: manutenção sistema de refrigeração (Seção de Engenharia 

de Manutenção)  

 Posto Triângulo: fornecimento de combustível (Seção de Transportes) 

 Damovo: manutenção da central telefônica (Seção de Engenharia de 

Manutenção)  

 SGE: confecção de café (DAA) 

 Optical: vigilância garagem (Seção de Transportes) 

 Musgo Jardinagens: manutenção dos jardins das áreas externas do TCE 

(Seção de Administração dos Edifícios) 

 

b) Seção de Transportes 

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

 40 % dos atendimentos. 

Transporte de Conselheiros, Auditores e Diretores em missões oficiais e 

funcionais. 

 47 % dos atendimentos. 

Entrega de documentos oficiais aos diversos órgãos. 

 3% dos atendimentos. 

Transporte de enfermos e funcionários do CAMO em visitas médicas. 

 5 % dos atendimentos. 

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

 5 % dos atendimentos. 

 

c) Seção de Engenharia de Manutenção 

Serviços Executados 

- Acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 

equipamentos de ar condicionado e elevadores; 

- Elaboração de anexos ao Termo de Referência para compra de unidades de 



 10

ar condicionado para as seguintes salas: DRH, Finanças, Copa Plenário, Ass. 

Presidência, DI, Gab. Consº. C. Sabino, Gab. Consº. N. Chaves, Engª. de 

Manutenção, Reprografia, Telefonista, Som e  No Break. 

- Retificação e Ratificação ao Termo de referência para retirada de elevadores 

antigos e compra de elevadores novos para atender aos Ed. Anexos II e III; 

- Especificação de exaustores para subestação do Ed. anexo II;  

- Recebimento de equipamentos de ar condicionado referente ao TR; 

-Elaboração de Projetos de novos Lay-Outs, Instalações Elétricas, 

Telecomunicações e Rede Lógica para computadores para as obras de 

reformas das seguintes salas: 

 Divisão de Finanças; 

 Recursos Humanos; 

- Análise técnica mensal nas faturas de energia elétrica – Rede Celpa(4); 

- Análise técnica mensal nas faturas de Telecomunicações-voz - OI e 

Embratel(6); 

- Análise técnica mensal nas faturas de Água e Esgoto  - COSANPA(1); 

- Atualização semanal da Lista de Ramais do TCE; 

-Acompanhamento dos serviços de montagem de armário na sala das Becas; 

 

-Elaboração dos seguintes Termos de Referência para processos licitatórios, 

com especificações técnicas e demais exigências: 

 Obras de reforma de diversas áreas: Salas para No Break Geral, Rádio 

TCE, Lanchonete, Copa Secretaria, Guarita Anexo 3, salas Secretaria; 

 

- Participação na equipe de apoio nos seguintes Processos licitatórios: 

 Aquisição de Materiais de Áudio para Rede de som ambiente e 

Equipamentos para a Rádio TCE/PA; 

 Pregão nº 27 - Contratação dos serviços de telefonia móvel pessoal 

GSM, em andamento; 

 Pregão nº  28 - Aquisição de material elétrico para utilização nas 

instalações do Memorial Serzedello e Galeria a serem inaugurados; 
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Condicionadores de Ar 

- Instalação de centrais  de ar condicionado tipo air split para atender o novo 

lay out do ed. Sede nos seguintes setores, Ass. Presidência, Lanchonete, 

DMP;  

- Instalação de compressor Odontológico no S. Médico; 

- Instalação de 03(três) exautores na subestação localizada no andar térreo do 

Ed. anexo II;  

- Instalação de exaustor na sala de som que atende ao Plenário; 

- Instalação de uma central de ar condicionado de 41.000 btus/h que antes 

encontrava-se instalado e funcionado na Recepção passando a funcionar DMP. 

- Instalação de uma mini central de ar condicionado de 30.000 btus/h antes 

funcionando C. Interno passando a funcionar Ass. Presidência. 

- Instalação de uma mini central de ar condicionado de 12.000btus/h antes 

funcionando na Div. Finanças passando a funcionar C.Interno. 

- Instalação de uma unidade de ar condicionado de 41.000 btus/h na 

lanchonete em substituição aos equipamentos tipo ACJ; 

- Substituição de aparelho de ar condicionado tipo ACJ de 21.000btus/h, dos 

seguintes setores: Engenharia de Manutenção e reprografia; 

- Remanejamento de um aparelho de ar condicionado da Divisão de 

Material para S. Patrimônio; 

 

Instalação Elétrica 

- Instalação e ativação de novos circuitos elétricos das redes estabilizadas e 

normal, compreendendo: tomadas, serviços de conexões, de luminárias de alto 

rendimento, etiquetagem, ativação e testes de funcionamento, montagem e 

instalação de luminárias e acessórios para atender aos seguintes ambientes de 

trabalho: 

 Biblioteca – Acervo Técnico (12); 

 Mezanino – Área Café(10); 

 Recepção(6) 

 Para nova sala do Setor de Comunicação (17); 

 Sala da Seção Engenharia(12); 

 Copa Plenário(1); 
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 Salas do RH no 1º pavimento: Cadastro de Pessoal(18) e Capacitação 

(10); 

 

- Instalação de novos circuitos elétricos para aparelhos de AR 

CONDICIONADO tipo Splits, compreendendo: lançamento de eletrodutos, 

acessórios, cabeação, tomadas, serviços de conexões, instalação e montagem 

de 3(três) quadros de distribuição inclusive com o lançamento de novos cabos 

alimentadores e proteções elétricas; ativação e testes de funcionamento para 

atender aos pontos elétricos das seguintes máquinas tipo splits no Ed. Sede:  

 Biblioteca(3), Recepção(1), Galeria(1), Divisão de Finanças(2), Controle 

Interno (1), Comunicação(1) e da Copa Presidência(1), no 2º pavimento; 

Capacitação(1) e RH(1) no 1º pavimento; Deptº de Informática(2); 

-Instalação de circuito elétrico e proteção para uma central de Ar condicionado 

tipo Torre 48.000BTU’S, para atender ao Setor de Material e Patrimônio; 

- Acompanhamento dos serviços de instalação e lançamento dos circuitos 

elétricos para o Sistema No-Break do Plenário, bem como de suas proteções 

elétricas e interligações com o sistema existente; 

- Acompanhamento dos serviços de instalação dos Equipamentos para 

Projeção de Imagens para Sala reunião Presidência referente ao Pregão nº 

06/2008; 

-Acompanhamento à empresa REDECELPA nos serviços de instalação de 

equipamento medidor/registrador de eventos para análise da energia elétrica, 

na Subestação do Ed. Sede, em virtude das constantes faltas e desligamentos 

de energia elétrica; 

-Instalação de circuito elétrico e proteção para novo compressor de ar do Gab. 

Odontológico; 

-Instalação de um circuito elétrico para sistema de exaustão da Subestação do 

Ed. Anexo 2; 

-Acompanhamento dos serviços de instalação do sistema especial de 

iluminação do Memorial Serzedello e Galeria e Ornamentação de Natal da 

fachada da Av. Nazaré do Ed. Sede e da fachada do Ed. Anexo 1, com a 

execução de circuitos elétricos independentes para os mesmos; 

- Instalação de chave seccionadora e proteção elétrica para os circuitos 

provisórios que alimentaram os equipamentos de áudio e iluminação por 
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ocasião dos festejos de Natal no Largo do Redondo; 

-Instalação de circuito elétrico e proteção provisórios para iluminação das 

fachadas do Ed. Anexo 1; 

-Instalação de circuito e proteção elétrica para aparelho de ar 

condicionado tipo Split que atende a Lanchonete; 

 

Instalação de Pontos de Lógica: 

- Acompanhamento dos serviços de instalação de infra-estrutura para o 

lançamento de fibra ótica para sistema de informação, no CPD; 

- Instalação de “backbone” para ampliação da rede de lógica do Ed. Sede, 

conforme normas TIA/EIA 568-B,  compreendendo o lançamento de eletrodutos 

e acessórios, cabeação específica, montagem de quadro de distribuição(ponto 

de consolidação), serviços de crimpagem, etiquetagem, ativação e testes para 

atender mais 30 pontos no Ed. Sede; 

- Instalação de pontos de lógica, CAT 5e,  compreendendo o 

lançamento(partindo do Ponto de consolidação) de eletrodutos, caixas e 

acessórios, cabeação, tomadas RJ-45 M8V, serviços de crimpagem, 

etiquetagem, ativação e testes para atender: 

 Salas do DA: Seção Engenharia de Manutenção(5), Recursos 

Humanos(5) e Capacitação(4) por ocasião das reformas no 1º 

pavimento; 

 Salas da Presidência: Assessoria Técnica(4),  Promoex(3), Div. de Apoio 

Técnico(2) e Setor de Comunicação(8), CPL(6) por ocasião das 

reformas 2º pavimento; 

 Sala do Controle Interno(2) - Controlador, por ocasião das reformas do 

2º pavimento; 

 As salas da Conjur: Assessoria Técnica(2); 

 Salas dos Assessores do Consº Nelson(2); 

Sistema de controle de acesso ( Catraca ) na recepção; 

 
Instalação de Ramais e/ou Linhas Telefônicas: 

- Instalação/Remanejamento de pontos telefônicos compreendendo o 

lançamento de eletrodutos e acessórios, cabeação, tomadas RJ-11, serviços 
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de crimpagem, etiquetagem, ativação e testes para atender: 

 As salas do DA: RH(6) ramais e (1) linha direta; Finanças(8); 

Capacitação(2); por ocasião das reformas no 1º e 2º pavimentos; 

 No DCE / Engenharia (4); 

 No DCE / Secretaria(4) e DI/Atendimento(3): com instalação de 

aparelhos hand-free; 

-Instalação e testes de funcionamentos em dois aparelhos sem fio para o 

Plenário e sala das Becas; 

 
Instalação de Aparelhos de Fax: 

-Instalação de aparelho de fax-simile na Sala das Becas; 

-Desinstalação, reinstalação e reprogramação nos aparelhos de fax dos 

Gabinetes dos Conselheiros Ivan, Setor de Material, Divisão de Finanças, 

Seção de Engenharia, Presidência/SEC, DA/Secretaria, RH e Biblioteca; 

 
Sistema de Som, Vídeo e Sistema de Rádio: 

-Instalação, ativação e testes de funcionamento da nova mesa de som do 

Plenário; 

-Instalação de novos circuitos do Sistema de Som Ambiente do Ed. Anexo3: 1º 

e pavimento térreo, compreendendo instalação de cabeação, alto-falantes, 

transformadores, telas e controles de intensidade de volume, contribuindo para 

a melhoria do sistema; 

-Serviços de Monitoração e Operação do sistema de som e de imagens do 

Plenário; 

-Serviços de Monitoração e Operação do sistema de som do Auditório e em 

Eventos Externos; 

-Acompanhamento dos serviços de Aquisição e instalação de sistema de 

Projeção de Imagens: Telão, projetor de multimídia com lift (elevador) para a 

Sala de Reuniões da Presidência adquiridos através de Licitação(Não 

concluído); 

-Instalação de novos circuitos para o Sistema de Som Ambiente, 

compreendendo instalação de eletrodutos, caixas e acessórios, cabeação, alto-

falantes, transformadores, telas e controles de intensidade de volume, para as 

áreas:  
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Nova Recepção(1) e Biblioteca(1); Salas do DA, RH(3), Capacitação(1), 

por ocasião das reformas no 1º pavimento;  

 

Obras Civis: 

- Adequação do espaço físico destinado ao DRH, DI, Capacitação, Becas e 

Corredores terreoº pavimentos, incluindo: 

 Demolição de alvenaria; 

 Demolição de revestimento de piso em granito; 

 Demolição de revestimento em cristal glass; 

 Demolição de revestimento de piso em lajota cerâmica; 

 Demolição de contra-piso; 

 Retirada de caixilhos e portas; 

 Instalação de eletrodutos embutidos em piso, paredes e lajes; 

 Construção de novo contra-piso; 

 Construção de alvenaria; 

 Assentamento de revestimento em granito com rejuntamento; 

 Assentamento de soleiras e peitoris em granito; 

 Assentamento de caixilhos e portas em madeira de lei tipo Jatobá; 

 Aplicação de reboco; 

 Pintura com emassamento em paredes, lajes e forro em gesso; 

 Instalação de rodapé e batemaca nas áreas de circulação; 

- reformas nos WC masculino e feminino do 2º e 1º pavimentos, incluído; 

      .     Demolição de alvenaria; 

 Demolição do piso existente; 

 Demolição de contra-piso 

 Retirada de porta s e caixilhos 

 Construção de novo contra-piso 

 Assentamento de revestimento em granito 

  Substituição de vasos, duchas, portas papel, porta sabão, 

lavatório com bancada, espelhos 

 
Serviços Hidráulicos: 

- Reforma  completa das instalações hidráulicas de dois WC no 1º pavimento 
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do Ed. Sede, com substituição de vasos sanitários e lavatórios; 

 
Serviços de Ligações Telefônicas realizados pelos telefonistas: 

 
3º Trimestre Nº de Ligações 

Outubro                                                                                                7.421 
Novembro 6.799 
Dezembro 5.416 
Total 19.636 

 
 
Recuperação e Manutenção: 

 

 Manutenção em Ar Condicionado e em Elevadores: 

- Manutenção corretiva em ACJ de 18.000 btus/h antes instalado na 

lanchonete; 

- Manutenção corretiva no elevador de fabricação Atlas instalado no Ed. sede 

deste Tribunal; 

- Manutenção de uma unidade de ar condicionado air split de 30.000btus/h, fab. 

Hitachi antes instalado no C. Interno e, reinstalada na Ass. da presidência; 

- Substituição do inversor e de uma placa eletrônica pertencente ao elevador 

Atlas que atende ao Ed. Sede deste Tribunal; 

- Manutenção corretiva em motor de 7.5cv pertencente ao sistema de 

bombeamento das centrais de ar condicionado instaladas no ed. anexo III; 
- Recuperação de uma mini central de ar condicionado tipo air split de 12.000 

btus/h, que atende ao PROMOEX  

- Manutenção corretiva nos seguintes equipamentos: um máquina de serrar 

granito, uma furadeira tipo martelete e uma impacto; 

- Manutenção corretiva nas torres de arrefecimento que fazem parte do sistema 

de ar condicionado do Ed. Anexo II: substituição de rolamentos e correias; 

 

 Manutenção nas Redes Elétricas: 

-Inspeções periódicas nos Quadros Gerais de Baixa Tensão(QGBT) e 

Cubículos de Alta Tensão, das Subestações de Energia Elétrica dos Ed. 

Anexos 2, 3 e Ed. Sede; 

-Manutenção corretiva no sistema de iluminação externa das fachadas do Ed. 
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Sede deste Tribunal; 

-Substituição de Componentes do Sistema Elétrico: 

a)Substituição de interruptores:  Cons. Jurídica; 

b)Substituição de reatores: Cons. Jurídica, Salas Desenvolvimento ( DI ), 

Cabine do elevador do Ed. Sede,  

c)Substituição de lâmpadas:  Salas Desenvolvimento ( DI ), cabine dos 

elevadores Sede, 

d)Suportes de lâmpadas e Starters: Consultoria Jurídica; 

e)Luminárias: Seção de Engenharia; copa Plenário; Assessoria Presidência, 

Cons. Jurídica;  

f)Manutenção em circuitos de tomadas elétricas: 

Tomadas de piso: Biblioteca(1); 

Tomadas de parede ou divisórias: em 2 tomadas na Engª do DCE e 5 no 

DCE/Ass. e Séc.; 

Tomadas especiais: Para Microondas, na copa Plenário;  

g)Manutenção em enceradeiras:  

Substituição de Plugs: 2 unidades; 

Substituição de motor(enrolamento): sem ocorrências; 

Substituição de alavancas: sem ocorrências; 

h)Manutenção em sistemas moto-bombas:  

Substituição de rele de sobrecarga e fusível da bomba de recalque d’água 

do Ed. Anexo 3; 

Substituição de um conjunto contactor e relé de sobrecarga da bomba de 

recalque d’água do Ed. Anexo 2; 

i)Manutenção em ferramentas elétricas:  

Lubrificação de duas furadeiras de impacto 400W; 

 

 Manutenção na Central Telefônica: 

-Substituição de uma placa de ramais analógicos; 

- Execução de procedimentos diários de listagem, análise e retirada de 

alarmes; 

- Atualização do Programa do sistema de bilhetagem e tarifação : 
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a)Recadastramento de ramais: em andamento; 

b)Recadastramento de troncos:sem ocorrência; 

c)Cadastro de Rotas: sem ocorrências de novas rotas; 

d)Cadastro de Privilégios: em recadastramento; 

- Execução dos procedimentos de programação da Central: 

a)Busca em grupo: ramais DCE/Séc e Ass. Técnica, Seção de Engenharia,  

b)Alteração e/ou inclusão de senha:0604, 0507, 0501, 0500; 

c)Alteração e/ou inclusão de categoria com privilégio: 0500, 0501; 

d)Sistema chefe-secretária: sem ocorrência; 

e)Listagem e análise de relatórios mensais: de Tráfegos de ligações, das 

posições dos equipamentos nas placas de circuito impresso, das Rotas, dos 

Atendedores e códigos de Senhas; 

f)Desbloqueios / Bloqueios: Retirada de bloqueio nas rotas 7 e 5, gerado por 

eventos externos (operadora de telefonia Oi); 

g)Siga-me: 0644, 0569, 0548, 0549, 0538, 0539, 0546, 0545; 

h) Alteração de Nome de usuário de ramal: 0604; 0560 à 0565; 

 

 Manutenção na Rede Telefônica: 

- Atualização semanal da Lista de Ramais do TCE; 

- Testes periódicos semanais de funcionamento em todas as linhas telefônicas 

que chegam ao DG do TCE, inclusive vistoria contra grampos indevidos; 

- Detecção de defeito externo nas seguintes linhas telefônicas e solicitação à Oi 

Fixo para solucionar o problema: Linha 3210-0555, linhas L3, L7, L9 e L10 das 

rotas analógicas; 

- Detecção de defeito e encaminhamento à Assistência Técnica 

Especializada os seguintes equipamentos:  

a)Aparelhos digitais: 3 equipamentos foram para a Assistência Técnica no 

fabricante(SP); 

b)Monofones de aparelhos digitais: sem ocorrências; 

c)bloqueadores de linha telefônica: sem ocorrências; 

d) Aparelhos Fax-simile: Setor de Material(1), Setor de Recursos 

Humanos(1) e Divisão de Finanças(1); Controle Interno(1); 

e) Microcomputador: sem ocorrência 
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- Manutenção corretiva nos seguintes ramais: 

a)Confecção de extensão com conectores RJ-11: sem ocorrências; 

b)Detecção de defeito e conserto nos seguintes aparelhos telefônicos: 

0591,0610, 0809; 

c)Substituição de tomadas, plugs e/ou cabos telefônicos: 0604; 

d) Substituição de aparelhos danificados por aparelhos novos: no RH (6); 

- Reprogramação de Fax: Plenário, Gab. Consº Lourdes, Presidência/SEC, 

Setor de Material, Seção de Engenharia de Manutenção, Finanças; 

 

 Manutenção na Rede de Lógica: 

- Atualização dos dados do programa de controle da rede de lógica; 

- Ativação e Testes de funcionamento em ponto de lógica:  

 Na Salas da 3ªCCE(2), 4ª CCE(1) e  1ª CCE(1); 

 S. Comunicação(1); 

 Biblioteca (2) 

 Remanejamento de dois pontos na Sala dos Assessores do Consº Ivan; 

 

 Manutenção no Sistema de Som 

-Substituição da mesa de som do Plenário; 

-Substituição de atenuadores na sala Aposentados (Biblioteca); 

-Acompanhamento dos serviços de reforma da rede de som ambiente do Ed. 

Sede, adequando-a às novas mudanças de Lay-Outs; 

 

 Manutenção em Sistema de Imagem: 

- Substituição de um terminal 15 pinos, sala de áudio/vídeo do Plenário; 

 

 Serviços e Obras Civis: 

- Porta de vidro da Presidência; 

- Manutenção corretiva em portas e fechaduras em diversas salas deste 

Tribunal; 

- Manutenção corretiva em motor de 7.5cv pertencente ao sistema de 

bombeamento das centrais de ar condicionado instaladas no ed. anexo III;  

- Manutenção corretiva em uma lavadora WAP;  

- Pintura em diversas salas, hall de escadas e de elevadores do TCE; 
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 Serviços Hidráulicos: 

- Substituição de vários porta-sabão líquido; 

- Substituição de uma válvula hidra no WC. Fem. Ed. anexo II; 

- Substituição de tampas de vaso sanitário de diversos WC; 

- Manutenção corretiva em uma lavadora WAP; 

 

 Serviços de Segurança: 

- Reinstalação da porta automática da Recepção bem como a substituição da 

placa eletrônica de comando e substituição de uma lamina de vidro; 

- Manutenção corretiva da porta instalada no Protocolo 

- Manutenção e recarga de todos extintores de combate contra incêndios; 

- Especificação e instalação de extintores ( CO2 e H20) na Biblioteca, 

Recepção, Protocolo, etc; 

- Colocação de suporte de solo para extintor na área que compreende a 

Biblioteca e Mezanino; 

- Serviço de descupinização do 5º pav. Ed. anexo II e S. Médico; 
 
Serviços em Execução ou a Executar: 

- Serviços de limpeza da rede de dutos do sistema de ar condicionado 

instalados nos Ed. anexos II e III; 

 

 Instalação: 

- Instalação de exaustor na sala de som que atende ao Plenário; 

- Instalação da unidades splits e que fazem parte do Termo de Referência  

032/2008. 

-Acompanhamento à empresa Amplimag para a Conclusão dos serviços de 

instalação do programa de gerenciamento do sistema No Break do Plenário; 

-Confecção de Projeto Elétrico para nova rede estabilizada de equipamentos 

de informática, após previsão de aumento da demanda a ser informado pelo 

Departamento de Informática; 

-Instalação de exaustor na sala de som que atende ao Plenário; 

-Estudos técnicos para o remanejamento do Estabilizador de tensão 50KVA, da 

Subestação para futura sala do NO-BREAK, hoje sala telefonistas; 
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-Instalação de um ponto de lógica para: Setor odontológico(1), Ass. Téc. 

Jurídica (2); 

-Estudos para contratação de serviços de telefonia: 0800 e URA para atender a 

demanda do Departamento de Informática e DCE; 

-Instalação de sistema de exaustão para sala do No-Break do Plenário; 

-Estudos para otimização e alteração dos contratos de energia elétrica com a  

Rede Celpa para outro modo tarifário, afim de proporcionar economia nas 

faturas de energia elétrica conforme novo horário de funcionamento desta 

Corte de Contas, com a utilização de energia elétrica após ás 18:30h; 

-Confecção de Termo de referência para a substituição dos forros dos 

corredores e salas do DI/CPD no Ed. Sede; Gabinete do Consº Nelson e 

Lanchonete; 

-Aquisição de material e equipamentos para segurança individual e coletiva de 

serviços em eletricidade e obras civis; 

 

Recuperação e Manutenção: 

 -Substituição do quadro geral de entrada das linhas telefônicas, no Ed. Sede; 

-Substituição de reatores e lâmpadas vapor de sódio(cor âmbar) por lâmpadas 

vapor metálico(cor verde ) do sistema de iluminação das fachadas do Ed. 

Sede; 

-Manutenção preventiva na Subestação Elétrica do Ed. Anexo 2 e Ed. Sede; 

-Manutenção do Sistema de som ambiente do Ed Anexo 2 e 3, -Substituição do 

quadro geral de entrada das linhas telefônicas, no Ed. Sede; 

em andamento; 

 

Infra-estrutura: 

a)Novos Componentes Recebidos: Sistema No Break para Som/Vídeo 

Plenário; 

b)Componentes Recebidos para Ampliação: sem ocorrências; 

c)Componentes Recebidos para Adequação (reforço,redimensionamento, 

renovação, reformulação, substituição, etc...): Alguns serviços sendo 

desenvolvidos por Esta Seção de Engenharia de Manutenção através de 

empreitada de mão-de-obra, com acompanhamento técnico dos funcionários 

desta seção; 
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d)Serviços de Manutenção / Conservação Ocorridos em Componentes: ver 

item I; 

e)Melhorias Implantadas em Componentes: sem ocorrência. 

 

Contratos: Novos ou Renovados 

- Inclusão de equipamentos de ar condicionado que encontravam-se fora do 

original firmado com a empresa Araújo Abreu e Esta Corte de Contas. 

- Contrato de serviços de telefonia Móvel pessoal em substituição  ao sistema 

de rádio freqüência para viaturas deste Tribunal; 

 

 Seguros: Novos ou Renovados 

a) Demonstrativo: sem ocorrência. 

 
 Ações de aperfeiçoamento e/ou melhorias implantadas na unidade: 

a) Administrativas:  

- São feitas reuniões com o objetivo de manter organizadas as ações da 

Seção; 

- Através da organização de atividades, procuramos dinamizar o 

atendimento aos usuários dos nossos serviços e, com isso, suprir algumas 

dificuldades.  

b) Operacional: 

- Dentro das possibilidades, estamos procurando fazer planejamento dos 

serviços que permitam uma previsibilidade de ações, procurando otimizar a 

produtividade e tirar o máximo proveito da mão de obra disponível; 

- Estamos em constante aperfeiçoamento no que se refere ao sistema de 

registro de chamadas para serviços, com o objetivo de atender a todos os 

chamados no menor tempo possível, estamos estudando a possibilidade de 

implantação de um sistema informatizado de controle da manutenção; 

- Sempre que possível, nossos funcionários estão trabalhando  

individualmente, com o objetivo de alcançarmos mais de uma frente de 

trabalho simultaneamente; 

- Como forma de agilizar alguns serviços, estamos adotando como prática a 

inversão no horário de trabalho de alguns de nossos funcionários, de acordo 

com as necessidades. 
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MELHORIAS DE RESULTADOS ALCANÇADOS: 

- De acordo com os nossos registros, aumentamos os atendimentos nesse 

trimestre, conseguindo atender a quase todos os chamados em pouco tempo; 

- Com o planejamento, além dos atendimentos de manutenção corretiva, 

conseguimos efetuar alguns serviços de benfeitorias; 

- Estamos procurando executar com a mão de obra existente aqui no TCE 

alguns serviços que normalmente eram terceirizados, como remanejamento, 

montagem e desmontagem de divisórias, entre outros, com isso diminuindo 

gastos. 

   

RECURSOS HUMANOS: 

a) Ampliação do Quadro: Inclusão de um funcionário para o setor de 

comunicação(Telefonista);  

b) Redução do Quadro: dois funcionários contratados tiveram seus contratos 

expirados, bem como tivemos a saída de um Engº Civil por motivos pessoais; 

c) Reestruturação do Quadro: Faz-se necessário a contratação de um Engº 

Civil; 

d) Capacitação:  

Curso de eletricidade básica, no Senai, para os servidores Valdete Pinheiro, 

Adevaldo e Raimundo Silva. 

Curso de Gerência de Manutenção para dois engenheiros; 

Oficina de Áudio para 9 participantes; 

e) Benefícios e Ações em Condições de Trabalho: Há de se melhorar a 

questão da segurança de trabalho com a aquisição de equipamentos e 

matérias de proteção de uso individual e coletivo; 

f) Outros Benefícios e Ações Voltados aos Recursos Humanos: Sem 

ocorrência; 

 

- Temos evitado ao máximo fazer com que os nossos funcionários tenham que 

ficar em serviço por um tempo além do seu horário normal de expediente, 

mesmo com posterior compensação, procurando, com isso, além do aumento 

na produtividade, evitar o desgaste excessivo do funcionário; 
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1.1.2. DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Divisão 

Confecção dos gabaritos das portarias baixadas pela Presidência deste 

Tribunal, para fins de publicação no Diário Oficial do Estado; 

Recebimento, coordenação e controle através de protocolo de processos 

e expedientes encaminhados à Divisão por servidores desta Corte de Contas, 

para posterior despacho da Presidência; 

Elaboração, coordenação e encaminhamento dos ofícios, memorandos e 

declarações da Divisão de Recursos Humanos; 

Prestação de informações aos servidores e interessados, acerca da 

tramitação de processos e expedientes nesta Divisão; 

Acompanhamento das atividades e planejamento de ações desenvolvidas 

pelas Seções de Capacitação, Controle de Pessoal e Cadastro e Controle de 

Pagamento; 

Coordenação e acompanhamento das atividades e planejamento de 

ações desenvolvidas pela Coordenação de Atendimento Médico-Odontológico 

–CAMO; 

Planejamento, coordenação e acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pelo Programa de Estágio do TCE-PA; 

Participação no planejamento e execução de ações relativas a eventos 

diversos, tais como Dia das Crianças, Semana da Saúde e Natal; 

Planejamento, coordenação e acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pela Unidade Técnica Gestão de Pessoas-Promoex, 

principalmente no que tange ao processo de contratação de consultoria para: - 

levantamento de perfil e potencial; definição da matriz de competências, Plano 

de Cargos, Carreiras e salários – PCCS; avaliação de desempenho e 

produtividade. 
 

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

expedientes. 
Tipos Quantidades 

Declarações 03 
Memorandos 38 
Ofícios 19 
Ordem de Serviço 26 
Total  86 
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 Seção de Controle de Pessoal 
 
a) Elaboração e expedição de documentos: 
Tipos Quantidades 
Certidões de Tempo de Serviço 08 
Contrato de Servidor Temporário 05 
Extrato de Contrato de Servidor 05 
Distrato de Servidor Temporário 01 
Termos Aditivos 03 
Termos de Posse 03 
Ordens de Serviço 28 
Portarias 185 
Total  236 
 
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 Seção de Cadastro e Controle de Pagamento, cumprindo 

determinação, expõe o movimento geral ocorrido durante o 4º. trimestre de 

2008. 

Neste trimestre, foram executados os serviços pertinentes à parte de 

Informática, tais como: elaboração de folhas de pagamento, contracheques, 

controle de freqüência, calculo de margem consignável, relatórios, e outros, 

como: declarações, ofícios, memorandos, pareceres, cálculos diversos 

referentes a pagamento de salários. 

Executamos também o trabalho de confecção das respectivas 



 26

consistências e pesquisamos em contracheques, folhas de pagamento, pastas 

e livros, bem como, trabalho auxiliar para composição das folha de pagamento 

mensal e  emissão da GEFIP. 

Foi realizado também o levantamento para pagamento de horas 

excedentes trabalhadas, além do cômputo das horas trabalhadas para efeito de 

pagamento de tempo integral. 

O serviço de controle de entrada e de saída de funcionários desta 

Corte de Contas foi continuado, nos horários de expedientes. 

Foram executados, normalmente, os cálculos de margens 

consignáveis e as averbações,  envolvendo os servidores deste Tribunal, 

inclusive os servidores temporários, como: aluguéis de imóveis, seguros 

(BRADESCO, FEDERAL DE SEGUROS) etc., empréstimos imobiliários e 

financeiros (CAIXA ECONÔMICA, CAPEMI, IPASEP, COHAB, BANCO DO 

BRASIL, SUDAMERIS, BANCO REAL, HSBC). 

Executamos também, neste trimestre, trabalhos externos, para 

resolver assuntos relacionados aos empréstimos firmados entre funcionários do 

TCE e bancos credenciados, assim como, proceder ao trânsito normal de 

documentos, que envolvem tais transações. 

Incluímos ainda, na folha de pagamento: as averbações referentes à 

Associação dos Servidores do Tribunal de Contas e Ministério Público do 

Estado do Pará- ASTCEMP, a saber: farmácias, colégios, supermercado, 

laboratórios, planos de saúde, óticas. Destacamos ainda as consignações 

correspondentes à Assistência Médica do IPASEP. 

Mantivemos também o controle permanente no que se refere à 

atualização das fichas de cadastro de todos os funcionários deste Tribunal, 

inclusive, inativos e pensionistas. 

Temos realizado ainda a manutenção mensal do Vale Alimentação, 

para todos os servidores ativos e inativos. 

 
 Seção de Capacitação de Pessoal 

No período de julho a setembro foram investidos R$ 25.090,00 (Vinte 

e cinco mil e noventa reais) com taxas de inscrições. Não estão contemplados 

nesse total os valores com o desembolso de diárias e passagens aéreas. 
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Nesse quarto trimestre foram inseridos 356 servidores, significando um 

envolvimento de 66% do quadro funcional deste TCE.  

Programação de treinamento e desenvolvimento implementada no 3o 

trimestre do ano de 2008: 

Modalidade  Quantidade Participantes 
Ciclo de Palestra 01 01 
Semana 02 92 
Curso  12 94 
Encontro 02 12 
Fórum  03 06 
Seminário  06 81 
Simpósio 01 02 
Oficina 01 09 
Treinamento 04 59 
Total  32 356 
 

Desempenho de capacitação por unidade departamental 
 
Unidade Qtde. 
Gabinete da Presidência 17 
Consultoria Jurídica  -- 
Coordenadoria de Controle Interno 07 
 Secretaria 16 
Departamento de Administração  109 
Departamento de Controle Externo  156 
Departamento de Informática 38 
Gabinetes de Conselheiros 11 
Gabinetes de Auditores -- 
Coordenação de Apoio aos 
Conselheiros  

02 

Total  356 
 

Eventos financiados com recursos do PROMOEX 

 Programa Desenvolvimento Gerencial 

Já na sua segunda fase (Linha Vertical), onde todos os participantes são 

servidores das Diretorias: DA e DI; O Gestão Estratégica de RH com todos 

os servidores do DRH e o Seminário de Desenvolvimento Gerencial, onde 

foi fechado o Plano de Ação por Diretoria como Missão, Visão e Valores. 

 Curso Aperfeiçoamento em Informática Básica e Avançada 

O Extrato de Contrato n.º 002/2008/TCE/PA-PROMOEX, foi publicado no 
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DOE – Diário Oficial do Estado no dia 11 de junho de 2008. A vigência do 

contrato é de 09/06/08 a 06/10/08, com a meta de capacitar 120 (cento e 

vinte) servidores. 

Essa meta foi estabelecida fundamentada em demandas apresentadas 

diretamente à Seção de Capacitação pelos próprios servidores e por meio 

do Levantamento de Necessidades de Treinamento realizado junto às 

unidades deste Tribunal. 

Foram treinados 106 servidores, ficando a Seção de Capacitação 

responsável pela formação de uma turma composta de 14 servidores, com 

data para a realização prevista para janeiro de 2009. Assim atingiremos a 

meta estabelecida no contrato que é de 120 servidores treinados. 

 

 II Encontro Técnico IRB-PROMOEX Comunicação e Relações 

Institucionais 

O Encontro foi realizado nos dias 02 e 03/10/08 no Hotel Sagres, com 

parcerias do Instituto Rui Barbosa, Tribunal de Contas dos Municípios do 

Pará e Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

Pelo TCE  participaram 10 servidores..  

 
1.1.3. DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

 
 Seção de Processos e Expedientes 

a) Cadastro de Processos e Expedientes: 

Itens Quantidades 
Processos 1.522 
Expedientes 3.864 
Total 5.386 
 
b) Arquivamento de processos: 
Itens Quantidades 
Acórdãos 347 
Resoluções 06 
Diversos 02 
Total 355 
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c) Outras atividades: 
Itens Quantidades 
Empréstimos 1.242 
Consultas 924 
Total 2.166 
 
d) Serviços de fotocópia, guilhotina e encadernação - Unidades atendidas: 

 Unidades do TCE 

 TC Copiadoras (testes) 

 ASTCEMP 

 Ministério Público 

Total de cópias: 322.253 un. 

 

 Seção de Acervo Técnico e Informação 

a) Aquisição de Publicações: 

Itens Quantidades 
Jornais 765 
Periódicos 892 
Livros 66 
Total 1.723 
 
b) Recebimento de Publicações por doação: 
Itens Quantidades 
Periódicos 161 
Livros 24 
CD-ROOM 42 
Folhetos 31 
Relatórios 05 
Total: 263 
 
c) Empréstimo do acervo: 
Itens Quantidades 
Livros 130 
Jornais 250 
Diários oficiais 98 
LEX 0 
Outras publicações 116 
Total: 594 
 
d) Atendimentos: públicos interno e externo: 
Itens Quantidades 
Consultas/pesquisas 153 
Fax 95 
Folio 00 
Internet 173 
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NOTES 137 
SCPP 39 
E-MAIL 131 
Total  728 
 
 

1.1.4. DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÕNIO 
 
 Seção de Suprimentos 

a) Atendimento de requisições de materiais em estoque: 

Total de requisições: 911 

Total de itens entregues: 30.848 

Valor consumido: R$ 91.454,81 

 

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

direta: 

Total de solicitações atendidas: 252 

Total de unidades entregues: 22.047 
Valor consumido: R$ 101.224,50 

 

c) Emprego de Suprimento de Fundos: 

Quantidade de aplicações: 144 

Valor consumido: R$ 7.146,16 

 

 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). 
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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 

À Divisão de Finanças compete planejar, coordenar, orientar, 

supervisionar e executar, através de suas unidades, as atividades relativas à 

administração financeira, orçamentária e contábil dos recursos movimentados 

pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Cumprindo o Regulamento dos Serviços Auxiliares deste Tribunal, 

apresentamos o relatório referente ao 3º Trimestre de 2008. 

 

I- Gestão Orçamentária 

 

I.1- Orçamento   

 

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 líquida adotado ao Tribunal de Contas do 
Estado foi fixado em 1,128% (um vírgula cento e vinte e oito por cento). 

 

I.2- Execução Orçamentária  
 

Apresentamos abaixo, a demonstração da execução orçamentária até o 

final do 3º Trimestre, distribuídos por unidade gestora.  

 
I.2.1 - UNIDADE GESTORA : 020101  - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  

RECEITA 
    
RECEITA                                                          112.287.648,90 
 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                     112.287.648,90 

     REPASSE RECEBIDO                                             109.488.534,69 

     SUB-REPASSE RECEBIDO                                              11.120,90 

     REPASSES DIFERIDOS                                             2.787.993,31 
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    DESPESAS 
DESPESAS                                                         128.241.983,59 

  DESPESAS CORRENTES                                              88.841.758,88 

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    55.307.448,84 

       TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS                                   19.846,00 

        RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO                  19.846,00 

       APLICACOES DIRETAS                                          49.243.832,68 

        CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                          4.779.379,94 

           VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL               40.187.979,21 

           OBRIGACOES PATRONAIS                                       2.212.165,27 

           OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                 765.286,65 

      DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            769.649,13 

          INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                     529.372,48 

        APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS      6.043.770,16 

         OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 6.043.770,16 

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    33.534.310,04 

       TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                    19.244,00 

           CONTRIBUICOES                                                 19.244,00 

        APLICACOES DIRETAS                                          33.515.066,04 

           APOSENTADORIAS E REFORMAS                                 18.143.537,12 

           PENSOES                                                    4.587.818,87 

           OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                              125.481,97 

           DIARIAS PESSOAL CIVIL                                        361.179,43 

           MATERIAL DE CONSUMO                                        1.161.559,98 

           PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           117.731,82 

           SERVICOS DE CONSULTORIA                                       32.590,00 

           OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                   131.422,14 

           LOCACAO DE MAO DE OBRA-PESSOA JURIDICA                        47.124,01 

           OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               6.251.836,87 

           OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                     1.008.616,84 

           DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          1.542.671,55 

           INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    3.495,44 

DESPESAS DE CAPITAL                                              1.688.145,14 

 INVESTIMENTOS                                                  1.688.145,14 

      APLICACOES DIRETAS                                           1.688.145,14 

           EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         1.670.112,14 

           DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             18.033,00 

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                      14.266.189,55 

 REPASSE CONCEDIDO                                                176.440,28 

   SUB-REPASSE CONCEDIDO                                            398.344,83 
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   REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PELO RPPS                 13.691.404,44 

RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO                             23.445.890,02 
 

I.2.2- UNIDADE GESTORA : 020102  - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TCE 
                               
 RECEITA 
RECEITA                                                               218.509,59 

   TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                         218.509,59 

     REPASSE RECEBIDO                                                 197.927,42 

     SUB-REPASSE RECEBIDO                                              20.582,17 

                  
  DESPESAS 
 DESPESAS                                                             230.446,49 

   DESPESAS CORRENTES                                                     525,30 

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            525,30 

       APLICACOES DIRETAS                                                 525,30 

         OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    525,30 

   TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                          11.936,90 

     SUB-REPASSE CONCEDIDO                                             11.936,90 

   RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO                               217.984,29 
 

 

I.2.3- UNIDADE GESTORA : 020103  - PROMOEX 

  (TCE/PROG.MODERN.SIST.CONTROLE) 
                               

 RECEITA 
   TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                         620.628,41 

     REPASSE RECEBIDO                                                 241.233,75 

     SUB-REPASSE RECEBIDO                                    379.394,66 

 
                DESPESAS 
DESPESAS                                                             835.444,41 

   DESPESAS CORRENTES                                                 446.366,20 

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        446.366,20 

       TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS            14.095,00 

         CONTRIBUICOES                                                 14.095,00 

       APLICACOES DIRETAS                                             432.271,20 

         DIARIAS PESSOAL CIVIL                                         30.400,00 

         MATERIAL DE CONSUMO                                           27.746,00 

         PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           31.292,08 
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         SERVICOS DE CONSULTORIA                                       93.925,00 

         OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA       239.669,00 

         OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        9.000,00 

         INDENIZACOES E RESTITUICOES                                      239,12 

   DESPESAS DE CAPITAL                                                214.000,00 

     INVESTIMENTOS                                                    214.000,00 

       APLICACOES DIRETAS                                             214.000,00 

         EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          214.000,00 

   TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                             816,00 

     SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                816,00 

   RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO                      174.262,21 
   

II- Gestão Financeira 
II.1- Receita Financeira 

Detalhamos nos quadros adiante, os recursos por unidade gestora 

totalizados até o 3º Trimestre de 2008. 

 
UNIDADE GESTORA : 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

0101000000         RECURSOS ORDINARIOS                       95.430.073,00 

0106000000         RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E              5.583,43 

0112000000         RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS POD          2.406.241,43 

0154000000         RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.            4.365.817,81 

0158000000         REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST.P            6.158.819,02 

0301000000         RECURSOS ORDINARIOS                          1.122.000,00 

                                                TOTAL :              109.488.534,69 
 

UNIDADE GESTORA : 020102 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TCE 
0101000000         RECURSOS ORDINARIOS                        190.906,45 

0112000000         RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS POD               7.020,97 

                                                TOTAL :               197.927,42 
 

UNIDADE GESTORA : 020103 - PROMOEX-TCE 
     (PROG.MODERN.SIST.CONTROLE EXTERNO) 

0106000000         RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E              232.576,89 

0112000000         RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS POD               8.656,86 

                                                TOTAL :               241.233,75 
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II.2- TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 
  

 Detalhamos, nos quadros adiante, os recursos por unidade gestora 

transferidos até o 4º Trimestre de 2008: 
 

II.2.1 - UNIDADE GESTORA : 020101  - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
REPASSE CONCEDIDO 176.440,28 

SUB-REPASSE CONCEDIDO 398.344,83 

REPASSE PREV.CONCEDIDO P/COBERTURA DEFICIT 13.691.404,44 

 TOTAL :            14.266.189,55 
 

II.2.2 - UNIDADE GESTORA : 020102  - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TCE 
 SUB-REPASSE CONCEDIDO                                             11.936,90 
 

II.2.3 - UNIDADE GESTORA : 020103  - PROMOEX-TCE/PROG.MODERN.SIST.CONTROLE 
EXTERNO 

 SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                816,00 
 

II.3- PAGAMENTOS REALIZADOS: 

 
II.3.1 - UNIDADE GESTORA : 020101  - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

 TOTAL :            88.902.325,61 

 
 

II.3.2 - UNIDADE GESTORA : 020102  - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TCE 
                 TOTAL : 479,40 
 

II.3.3 - UNIDADE GESTORA : 020103  - PROMOEX-TCE/PROG.MODERN.SIST.CONTROLE 
EXTERNO 

  TOTAL : 542.511,20  
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1.1.6. COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO 

 

a) Atendimento Médico 

 
Dra. Ana Emília Teixeira Quantidades 
Consultas  238 
Chegadas atrasadas 111 
Saídas sem retorno 76 
Saídas com retorno 45 
Vistos em atestados 297 
Atestados 30 
De admissão - 
Total 797 
 
Dr. Adenauer Góes Quantidades 
Consultas 97 
Atestados 29 
Total  126 
 
Dr. Ary Braga Quantidades 
Consultas 81 
Atestados 15 
Acupunturas 38 
Total  135 
b) Atendimento odontológico 

 
 Quantidades 
Consulta 0 
Exames Clínicos 87 
Profilaxia 21 
Aplicação Tópica de Flúor 14 
Tratamento Expectante 04 
Emergência 07 
Restauração 29 
Exodontia Decíduo 13 
Exodontia Permanente 06 
Tarterectomia 16 
Orientação de Gestante/Bebê 0 
Selamento Fússulas/fissuras 10 
Total 207 
 
c) Atendimento psicológico 
Itens Quantidades 
Atividades complementares 04 
Pacientes 37 
Sessões realizadas 82 
Total 123 
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d) Atendimento de enfermagem 
Itens Quantidades 
Aerossol 26 
Aferição de pressão arterial 293 
Aplicação de injetáveis 52 
Curativos 36 
Hemoglucotest  124 
Infravermelho 27 
Medicação via oral 228 
Total 786 
 
e) Licenças 
Itens Quantidades 
Licença - Art. 81 54 
Licença - Art. 83 06 
Licença - Art. 85 10 
Licença - Art. 86 0 
Licença - Art. 88 01 
Ofícios 07 
Total 78 
 
 
 
f) Atendimentos do Serviço Social 
Itens Quantidades 
Acolhimento/atendimento social 47 
Visita domiciliar/hospitalar 12 
Visita institucional 06 
Entrevistas com estagiários 01 
Atualização dos participantes FASTC 0 
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 

03 

Total 75 
 

g) Atividades de Fisioterapia 
 
Atividades Quantidade 
Cervicalgia 12 
Dorsalgia 05 
Lombalgia 06 
Luxação 0 
Torsão T.T. 0 
Total 23 
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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 

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. 

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

trimestre de 2008: 

Itens Valor (R$) 

Combustível  32.440,42 

Serviços de manutenção  38.726,35 

Conserto Equipamento Multijet  320,00 

COIMBRA Pneus  387,00 

Total 71.873,77 

 
1.2.2. 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 

a Divisão. 
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1.2.2.1. CAMO 
 
 Serviço Social 

a) Atendimentos, entrevistas e visitas, estudo sócio-econômico, a fim de 

analisar as reais necessidades dos servidores e assim atender às demandas 

apresentadas. 

 
 Fisioterapia 

a) Ginástica laboral diariamente (média: 12 participantes) 

 

1.2.3. DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

a) Processamento técnico do acervo automatizado – SIABI: 

 
Livros Quantidades 
Catalogação 184 
Etiquetagem 184 
Registro 184 
Legislação Estadual 647 
Total 1.199 
Periódicos Quantidades 
Títulos novos 15 
Fascículos 1.224 
Artigos 131 
Total 1.370 
Total Geral 2.569 
 
b) 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. 
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1.2.4. DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

 

a) Coleta de preços – compras diretas: 
Série de coletas  290 a 368 
Total de itens coletados  363 
Valor global das coletas (R$)  93.313,89 
 
b) Estimativas: material de estoque e serviços: 
Total de coletas  30,31,34 e 36 
Total de itens coletados  133 
Valor global das coletas (R$)  98.779,01 
 
c) Orçamentos – compras diretas e serviços: 
Total de orçamentos  109 a 169 
Total de itens coletados 121 
Valor global dos orçamentos (R$) 41.662,75 
 
d) Controle de bens patrimoniais: 
Termo de Entrega de Bens  32 
Guia de Execução de Serviços  23 
Empréstimo Interno  00 
Prévia de Doações de Bem 00 
Guia de Transferência Interna  62 
Total formulários expedidos (un) 117 
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2. PLENÁRIO E SECRETARIA 
 
2.1 Atividades do plenário 
 
 
SESSÕES ORDINÁRIAS 
 

Durante o 4º trimestre do corrente o Egrégio Plenário do 

Tribunal de Contas do Estado reuniu-se às terças e quintas-feiras, 

totalizando 22 (vinte e  duas) Sessões Ordinárias, conforme quadro 

abaixo: 

 
MESES DIAS SESSÕES ORDINÁRIAS 

Outubro 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e30 08 
Novembro 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 08 
Dezembro 02, 04, 09, 11, 16 e 18 06 
 T O T A L 22 
 
 
2.1.1 DECISÕES ADOTADAS 
 

 
 Oriundas de matéria administrativa  

 
Resolução nº. 17.600, de 09.10.2008, aprova Instrução Normativa 
que dispõe sobre a implantação do Sistema de Gestão de 
Documentos (SISGED)e adota providências para a recepção de 
expedientes e processos por meio eletrônico; 
 
Resolução nº. 17.601, de 09.10.2008,. autoriza o recolhimento 
parcelado, em seis (06) vezes, da multa imputada à senhora Maria 
Aparecida Barros Cavalcante, ex-Secretária Estadual de 
Administração, definida pelo Acórdão nº. 43.427, de 26 de junho de 
2008, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual deverá ser 
atualizado monetariamente; 
 
Resolução nº. 17.602, de 21.10.2008, autoriza a Presidência a 
celebrar Termo de Compromisso com o Ministério do Trabalho e 
Emprego, objetivando o acesso por parte do Departamento de 
Controle Externo às informações constantes do banco da Relação 
Anual de Informações Sociais - RAIS, disponibilizadas pelo referido 
órgão federal; 
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Resolução nº. 17.604, de 24.10.2008, autoriza a Presidência a 
celebrar convênio com o Instituto de Previdência e Assistência do 
Município de Belém, que terá por finalidade 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. 17.605, de 24.10.2008, autoriza a Presidência a 
celebrar convênio com a Assembléia Legislativa do Estado do Pará, 
que terá por finalidade 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. 17.606, de 30.10.2008, autoriza a Presidência a 
receber como Termo de Doação duas telas, pintadas a óleo, doadas 
pelas servidoras Alice Cristina da Costa Loureiro e Rosemary Felippe 
Jorge, sendo concomitante as obras de autoria dos artistas Alberto 
Nicolau da Costa e Ronaldo Moraes Rego, promovendo-se a 
incorporação dos referidos bens ao patrimônio do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará;  
 
Resolução nº. 17.608, de 04.11.2008,  aprova Instrução Normativa 
que institui o Sistema de Controle de Publicação de Atos (PUBLICA), 
aprova os formulários eletrônicos de publicação, determina aos 
órgãos e entidades da administração pública estadual a utilização do 
sistema PUBLICA para o preenchimento e envio de matérias para 
publicação dos atos administrativos e dá outras providências; 
 
Resolução nº. 17.609, de 06.11.2008, autoriza a Presidência a 
baixar o ato de aposentadoria da servidora deste Tribunal JOACELI 
MAUÉS SMITH, ocupante do cargo efetivo de Assessor de Gabinete; 
 
Resolução nº. 17.611, de 18.11.2008, institui como logomarca  oficial 
do Tribunal de Contas do Estado a ser utilizada no material de 
expediente, memorandos, capas de processo e demais documentos 
utilizados nesta Corte, conforme o padrão tipográfico, cores, 
construção gráfica e proporções contidas no desenho, para que 
possa ser utilizada nos seus atos oficiais; 
 
Resolução nº. 17.614, de 25.11.2008, autoriza o recolhimento 
parcelado, em dez (10) vezes, do débito imputado à senhora Suely 
Xavier Soares, ex-prefeita de Ulianópolis, definida pelo Acórdão nº. 
43.754, de 28 de agosto de 2008, no valor de R$ 6.800,00 (sei mil e 
oitocentos reais), o qual deverá ser atualizado monetariamente, 
Resolução nº. 17.615, de 27.11.2008 ; fixa os valores das taxas para 
fornecimento de cópias processuais, autenticação de certidão e 
documentos e fornecimento de informações via correio eletrônico, 
previstas no art. 3º da Lei nº7.086, de 16.01.2008;   
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Resolução nº. 17.618, de 04.12.2008, prorroga por 30 dias o prazo 
para que o Senhor Geraldo Chicre Bitar Pinheiro, Diretor-
Presidente da COHAB, apresente  prestação de contas da 
Companhia referente ao 3º trimestre do exercício em curso; 
 
Resolução nº. 17.619, de 09.12.2008 , altera o teor da Resolução nº. 
17.484/2008, que estabelece procedimentos para implantação do 
programa de estágio para estudantes de ensino superior no Tribunal 
de Contas do Estado do Pará; 
 
Resolução nº. 17.627, de 18.12.2008,. aprova o Plano Anual de 
Atividades do Tribunal de Contas do Estado do Pará para o exercício 
de 2009, elaborado pelo  Departamento de Controle Externo 

 
Processos julgados 

Prestações e tomadas de contas julgadas irregulares ou que seus 

responsáveis foram declarados em débito 

 Em anexo 

Multas Aplicadas 

 Em anexo 
 
 

2.2. MAPA GERAL DAS DECISÕES POR ASSUNTO 
  
 Acórdãos:  

 Assunto n° de processos  
  a)  Prestação de Contas 228 
  b)  Tomada de Contas 71 
  c)  Admissão de Pessoal 10 
  d)  Aposentadoria 121 
  e)  Cancelamento de Aposentadoria 02 
  f)  Retificação de Aposentadoria 15 
  g)  Reforma 06 
  h)  Representação 01 
  i)  Reversão ao Serviço Ativo  - 
  j)  Pensão 126 
  k)  Recurso 15 
  l)  Embargos 01 
  m) Pedido de Reexame 01 
  n)  Inspeção extraordinária 01 

 TOTAL 597 
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Resoluções:  

 Assunto n° de processos    
  a)  Diligência - Aposentadoria 05 
  b)  Consulta 03 
  c)  Denúncia - 
  d)  Diligência - Pensão 02 
  e)  Tomada de Contas 01 
  f)  Prestção de Contas 01 
  g)  Decisões Administrativas - diversas 04 
  h)  Inspeção Extraordinária - 
  i)  Petição 02 
 TOTAL 18 

    
Resoluções sem processo: 
  

 Assunto n°    
  a)  Decisões Administrativas 09 
 TOTAL 09 

 
  
 

Conclusão  
 

 ATOS DISCRIMINAÇÃO T O T  A L  

1  Acórdãos Inicial: 43.992  Final: 44.409 418 

2  Resoluções Inicial: 17.600  Final: 17.627 27 

3  Citações             Inicial: 814     Final: 1776 963 

4  Julgamentos 
Marcados             Inicial: 415     Final: 464 50 

5  Ofícios 
SIDO: 610 
Ass. Tec. Plen.: de 096 até 131  696 

6  Memorandos      Inicial: 0106       Final: 130 25 

7  Certidões       Inicial: 2.341       Final: 3.383 1.042 
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3. DCE - DEPARTAMENTO DE CONTROLE EXTERNO 
 

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 4º trimestre de 2008. 
 

a) DIRETORIA   
 

 indicou servidores para participarem do II Encontro Técnico IRB-PROMOEX 

Comunicação e Relações Institucionais, realizado no Hotel Regente, nos 

dias 2 e 03 de outubro de 2008; 

 participou do 2º Fórum Nacional de Gestão e Contabilidade realizado em 

Belo Horizonte, no período de 15 a 17 de outubro de 2008, onde foram 

finalizadas as discussões das 10 dez Normas Brasileiras de Contabilidade-

NBCASP; 

 indicou servidores da Engenharia do Departamento para participarem do XII 

Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas –SINAOP, realizado em 

Brasília no período de 03 a 07 de novembro de 2008, onde foram tratados 

assuntos relacionados à área de Auditoria em Obras Públicas; 

 indicou servidores para participarem do Fórum de Auditoria em Projetos Co-

Financiados, realizado em Salvador, nos dias 03 e 04 de novembro de 2008, 

onde foram discutidas questões relativas à realização de auditorias em 

projetos co-financiados pelos órgãos controladores, abordando a atual 

tendência do Estado em adotar o modelo de gestão por resultados, bem 

como as novas modalidades de financiamento dos organismos multilaterais;    

 indicou servidores do Departamento para participarem da Semana 

Administrativa Orçamentária e Financeira, realizada no Hangar, no período 

de 10 a 14 de novembro de 2008;  

 sugeriu a distribuição, aos participantes da Semana Orçamentária, de CD´s 

contendo processo, relatório e parecer prévio das Contas Anuais do 

Governo do Estado do Pará, relativas ao exercício de 2007; 
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 indicou servidor para participar do Seminário de Tecnologia da Informação: 

Controle Externo em Ação, realizado em Brasília, nos dias 20 e 21 de 

novembro, onde foram apresentadas as auditorias realizadas pela Secretaria 

de Fiscalização de Tecnologia da Informação do TCU, como também os 

modelos de gestão e auditoria de TI adotados por outros órgãos; 

 indicou servidores do Departamento para participarem no Auditório do 

Treinamento do Sistema PUBLICA para os jurisdicionados do Tribunal,nos 

dias 20, 21, 24 e 25 de novembro de 2008; 

 indicou servidores para participarem do Treinamento “Elaboração, Gestão e 

Prestação de Contas de Convênios & Tomada de Contas Especial, no 

período de 26 a 28-11-2008, promovido pela TREIDE Treinamento e 

Desenvolvimento; 

 encaminhou, para Presidência, os Projetos de Resoluções, propostas pelo 

Grupo de Trabalho da LRF, que tratam dos procedimentos de 

acompanhamento por este Tribunal dos instrumentos de gestão 

governamental do Estado (PPA; LDO e LOA), da fiscalização da gestão 

fiscal, por meio dos Relatório Resumido da Execução Orçamentária e 

Relatório de Gestão Fiscal, e da transparência na Gestão Fiscal; 

 encaminhou exposição de motivos com a minuta de instrução normativa 

para a implantação de Auditoria Operacionais; 

 encaminhou exposição de motivos para criação de Instrução Normativa no 

sentido de instituir o Sistema de Controle de Publicação de Atos – PUBLICA; 

 encaminhou exposição de motivos propondo a celebração de Acordo de 

Cooperação com a Controladoria Geral da União com vistas a atender o 

Subcomponente Nacional: desenvolvimento de vínculos institucionais com o 

Governo Federal; 

 encaminhou proposta de ampliação do prazo para realização dos trabalhos 

dos Grupos de Trabalho do Departamento de Controle  Externo; 

 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; 

 participou de reuniões departamentais; 

 atendeu jurisdicionados; 
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 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; 

 assessorou as Controladorias; 

 apresentou propostas e sugestões para o aperfeiçoamento, harmonização e 

padronização de rotinas; 

 participou, em Brasília, da reunião de Alinhamento Técnico-Pedagógico da 

Semana Administrativa Orçamentária e Financeira que acontecerá em 

novembro; 

 participou de reuniões departamentais e elaborou pautas e atas;  

 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 da UEL/PROMOEX; 

 realizou acompanhamento da execução do Plano Anual de Atividades; 

 os servidores Alberto Vieira e Patrícia Farias participaram, como 

palestrantes, no I Fórum TCE no período de 10 a 14 de novembro de 2008. 
 

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; 
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 tramitação, via SCPP, atualmente SISGED, 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; 

 

e) AUDITORIA OPERACIONAL 

 no trimestre, foi concluída a fase de relatório preliminar sem comentários do 

gestor, entregue pessoalmente à Secretária de Educação em reunião coma 

a Presidência e a equipe de auditoria. 

 

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 

 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; 

 

h) 3ª CCE  

 indicação de servidores para participarem de treinamentos; 

 atualização da legislação dos diversos órgãos da Administração Direta; 
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 análise da Prestação de Contas de Convênios; 

 instauração de auditorias Programadas; 

 apreciação de recursos/defesa; 

 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; 

 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; 

 

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; 
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3.2 – ANEXOS 
 
 

ANEXO I 
 

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS CONCLUÍDOS 
 

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

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
 

S.Eng. AOP 
TOTAL 

Admissão de Pessoal 40        40 

Aposentadoria 
216 

       
216 

Pensão 165        165 

Reforma 
16 

       
16 

Inspeção Extraordinária          

Auditorias Especiais          

Acompanhamento da Receita          

Fiscalização da Renúncia de 
Receita 

         

Relatório Final (Obrigações 
Comuns) 

  22 05 08    35 

Prestação de Contas / Convênio   07 03  299 56  365 

Relatório de Gestão Fiscal  08       8 

Rel. Resumido de Exec. 
Orçamentária  

 02       2 

Tom.de Contas (Convênios)      313 39  352 

Tom.de Contas (Obrigações 
Comuns) 

         

Denúncia   01 01   
01  

03 

Recurso / Defesa/Embargo   11 01 07 15   34 

Representação       01  01 

Consulta          

T O T A L 437 10 41 10 15 627 97  1.237 
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ANEXO II 

 
OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

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

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S. Eng. 
05 

AOP 
TOTAL 

Inspeção Ordinária (Processos) 45  02   52 02  101 

Inspeção Ordinária (Expediente)      09   09 

Insp. Ordinária (Auditoria Preventiva)    01 02    03 

Obras fiscalizadas “in  loco”      42 50  92 

P. Contas Convênio (c/ análise em 
obras)          

T de Contas  Conv. (c/ análise em obras)          

Denúncia (c/ análise em obras)          

Recurso/defesa/embargo (c/análise em 
obras)          

Pedido de Representação   01  02  01  04 

Sol. de T/Contas (Convênios)      31   31 

Sol. de T/Contas (Obrig. Comuns)          

Sol. de Informações (Processos)    01     01 

Sol. de Informações (Expedientes)   04 01 01 11   17 

Atendimentos a interessados 124  04 11 13 123   275 

Conferência de recolhimento de  multas          

Cálc. da correção de multas/ devoluções          

Ofícios Expedidos  01 15 11 08   01 36 

Outras (Informações subsidiárias à 
emissão de certidão)  01       01 

Reabertura  de Instrução Processual          

Diligências e Adm. Externo 202        202 

T O T A L 371 02 26 25 26 268 53 01 772 
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ANEXO III 
 

INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 
 
 

SITUAÇÃO Nº DO  
PROCESSO RESOLUÇÃO ÓRGÃO/ 

ENTIDADE ESPECIFICAÇÃO 
C A 

      
 
C = Concluídas no trimestre 
A = Em andamento 
 

ANEXO IV 
 

AUDITORIAS ESPECIAIS 
 
 

SITUAÇÃO Nº DO  
PROCESS

O 
RESOLUÇÃO 

ÓRGÃO/ 
ENTIDADE ESPECIFICAÇÃO C         A 

2008/52253-8 17.545 SEDUC Auditoria Operacional Piloto  x 
 
C = Concluídas no trimestre 
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 

- SESPA IRREGULARIDADES na 7ª CRPS- REGIÃO DAS ILHAS 

- COSANPA CONTRATO Nº43/2008 COM POLIS CONSULTORIA LTDA 

- COSANPA CONTRATO Nº110/2008 COM STRATÉGIA CONSULTORES 
LTDA 
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ANEXO VII 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 

Nº DO  
PROCESSO ÓRGÃO/ENTIDADE ESPECIFICAÇÃO 

- - SEM INFORMAÇÕES 
 
 

ANEXO VIII 
 

DEMONSTRATIVO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL 
 
CONTROLADORIAS Seção de Seção de 

PROCESSO 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª AOP Expedient

e 
Engenharia 

Saldo do Trimestre anterior 2.250 07 247 101 67 4.694 01 27 64 

(+) Entradas 682 08 69 26 18 700 - 270 101 

(-)  Saídas (+ Anexados) 684 10 88 26 20 994 - 96 98 

(=) SALDO ATUAL (Resíduo) 2.248 05 228 101 65 4400 01 201 67 

 
 

ANEXO IX 
RESÍDUO PROCESSUAL 

 
(TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS PROCESSOS) 

 
 

QUANTIDADE DE DIAS 
CONTROLADORIAS 

0 - 60 61 - 90 91 – 120 121- 
150 

+ 150 
TOTAL 

RESÍDUOS 

1ª CCE 428 301 398 323 798 2.248 

2ª CCE 01 01 01  02 05 

3ª CCE 55 09 37 08 119 228 

4ª CCE 24 02 09 08 58 101 

5ª CCE 08 07 16 01 33 65 

6ª CCE 594 101 198 286 3.221 4.400 

Auditoria Operacional - AOP     01 01 

Seção de Expediente 201     201 

Seção de Engenharia 28 10 05 01 23 67 

T O T A L 1.339 431 664 627 4.255 7.316 
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RAZÕES E JUSTIFICATIVAS PARA OS PROCESSOS 

 
COM  MAIS DE 60 DIAS DE PERMANÊNCIA 

 
CONTROLADORIAS  

RAZÕES 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S. Eng. 

. 
AOP TOTAL 

Aguardando autuação final     41    41 

Aguardando início da instrução 1.022 02 146 40 12 726   1.948 

Aguard. resposta da SEAD e outros 
órgãos 250        250 

Informado aguardando revisão (chefia) 548   14 02 111   675 

Informado aguardando digitação          

Outras:           

1-Distribuídos aos técnicos          

2-Aguardando prazo julg. proc. Similares 
e pend. de documentos; emprestado          

3-Aguardando manifestação Plenário          

4- Aguardando manifestação           

5- Em  instrução  02 27 23 02 2.969 39 01 3.063 

T  O  T  A  L  1.820 04 173 77 57 3.806 39 01 5.977 

 
 

ANEXO X 
RECURSOS HUMANOS 

 
MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES 

 
C O N T R O L A D O R I A S ESPECIFICAÇÃO DIRETORIA SEÇÃO 

EXP. 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
TOTAL 

Início do Período 26 7 15 8 23 21 13 24 137 
(+) Ingresso 1    1  -  2 
(-) Saída    1 1  -  2 
(=) Fim do Período 27 7 15 7 23 21 13 24 137 

 
 

ANEXO XI 
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
EVENTO QTD. 

Semana Administrativa Orçamentária e Financeira 77 
Curso de Aperfeiçoamento em Informática Básica e Avançada-BR Office 29 
Fórum em Auditoria em projetos co-financiados 02 
Curso - Técnica de Servir 04 
Auditoria Completa e Atualizada nos Regimes Próprios de Previdência Social no Serviço 
Público 

03 

XII-SINAOP-Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Publicas 02 
Elaboração. Gestão e Prestação de Contas de Convênio e Tomada de Contas Especial 03 



 55

 
 

ANEXO XII 
 

ÓRGÃOS / ENTIDADES INADIMPLENTES 
 

DE ACORDO COM O CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES 
 

ÓRGÃOS/ENTIDADES ESPECIFICAÇÃO 

Hospital Regional de Tucuruí 1º e 2º  Trimestre/08 

5º CRPS – São Miguel do Guamá  1º e 2º  Trimestre/08-Tomada de 
Contas 

Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 1º e 2º  Trimestre/08 

OS/ACEPA Balanço Geral/2007 

OS/PARÁ 2000 Balanço Geral/2007 

OS/APPP Balancete do 3º Trimestre/08 

OS/ETPP Balancete do 1º  e 2º Trimestre/08 

OS/PRÓ-SAÚDE - Hospital Regional do Sudeste do Pará 
(Marabá) 

Balanço Geral/2006 
Balanço Geral/2007 

Balancete 1º Trimestre/08 

OS/PRÓ-SAÙDE - Hospital Regional da Transamazônica 
(Altamira) 

Balanço Geral/2006 
Balanço Geral/2007 

Balancete 1º Trimestre/08 

OS/Via Amazônia Balanço Geral/2007 

OS/IDESMA Balancete do 3º Trimestre/08 

BANPARÁ Balancete do 3º Trimestre/08 
CDI Balancete do 3º Trimestre/08 
CEASA Balancete do 3º Trimestre/08 
COHAB Balancete do 3º Trimestre/08 
COSANPA Balancete do 3º Trimestre/08 
CPH Balancete do 3º Trimestre/08 
EMATER Balancete do 3º Trimestre/08 
GÁS DO PARÁ Balancete do 3º Trimestre/08 
PARATUR Balancete do 3º Trimestre/08 

FCV 
3º a 4º trimestre de 2007 

Balancete do 1º, 2º, 3º e 4º  
Trimestre/08 
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ANEXO XIII 

 
CONTROLE DE OFÍCIOS EMITIDOS 

 
OFÍCIOS 

UNIDADES 
INSPEÇÕES DILIGÊNCIAS AUDITORIAS OUTROS 

TOTAL 

1ª CCE      

2ª CCE   01  01 

3ª CCE 05  10  15 

4ª CCE 05  06  11 

5ª CCE   09  09 

6ª CCE      

Seção de Expediente 47 223   270 

Seção de Engenharia      

Auditoria Operacional   01  01 

T O T A L 57 223 27  307 
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3.3 – CONCLUSÃO 

 

  As metas estabelecidas pela Presidência norteiam a definição de 

procedimentos no âmbito do Departamento de Controle Externo. 

 

Para o exercício de 2008 foram definidas as seguintes medidas: 

- Redução de estoque de processo nas Controladorias; 

- Implementação de ações tendo em vista a execução do Programa de 

Modernização dos    Tribunais-PROMOEX; 

- Modernização nas ações de fiscalização e controle, inclusive com 

apresentação de propostas de instruções normativas; 

- Treinamento e aperfeiçoamento da equipe técnica deste Departamento; 

- Reestruturação organizacional do DCE tendo em vista a conformidade do 

mesmo às novas atribuições que constituem exigências; e 

- Garantia de que no âmbito do DCE funcione a Unidade Técnica de Controle 

Externo-UTCE que constitui órgão integrante da UEL/TCE, viabilizando as 

ações afetas àquela unidade. 

    

Neste trimestre as ações implementadas pelo DCE buscaram alcançar as 

metas estabelecidas, quanto a isso destacamos:  

 

- A promoção intensa de cursos de capacitação que contou com a participação 

de servidores do DCE; 

- Prosseguimento das atividades desenvolvidas pela UTCE-Unidade Técnica 

de Controle Externo; 

- Execução de atividades dos Grupos de Trabalho com vista a elaborar 

procedimentos para controle e fiscalização nas áreas de Auditoria (proposta de 

modelo), LRF, Fiscalização de Obras e Patrimônio Público,Auditoria 

Operacional e Convênios. 

    

   Por fim, para que este Departamento venha desempenhar com 

eficiência, eficácia e efetividade as atribuições de sua competência institucional 

torna-se imprescindível a realização de concurso público com base na 

definição de perfil de necessidades voltadas para atender ao controle externo. 
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4. DI - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 
4.1 ATIVIDADES DE GESTÃO 
 
4.1.1 Atividades de suporte administrativo 

                        

As atividades de suporte administrativo fazem parte do dia a dia do Departamento em apoio aos 

Projetos e visam o perfeito funcionamento das áreas e setores internos do DI. Tais 

atividades são essenciais para o cumprimento dos objetivos do Projeto de Modernização 

Tecnológica em execução por todas as áreas do Departamento de Informática. 

São elas: 

 Controle de material de expediente do Departamento; 

 Controle de faltas mensais; 

 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; 

 Acompanhamento dos processos de interesse do DI; 

 Análise de faturas e encaminhamento para atestos; 

 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. 
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4.1.2. Atividades do Projeto de Modernização Tecnológica – PROMOTEC   

 Qualificação de Usuários e Técnicos de TI 

       Resultado esperado : Clientes internos capacitados em tecnologias  

da informação e comunicação e em outras áreas de conhecimento 

requeridas nas funções administrativas.   

Treinamentos realizados no 4º. Trimestre de 2008: 

 VI Fórum de Software Livre (SUCESU/PA)  (3 servidores do DI); 

 Curso de Técnicas em servir(SENAC); (1 servidor do DI); 

 Eventos : Tech Ed Brasil (Microsoft)    (1 servidor do DI); 

 Curso de Desenvolvimento Gerencial  (10 servidores do DI); 

 Reunião Técnica  PROMOEX – Brasília (2 servidores do DI); 

 Seminário de Tecnologia da Informação – Controle externo em 

ação 
                                                                            (1 servidor do DI).   

 Indicador Meta Resultado 
Índice de clientes 
internos 
capacitados 

Capacitar 100% dos 
clientes internos até 

Dez/2008 
(Servidores do DI)  

 
Total de 30 servidores a 

serem treinados 
 
 
 

Meta alcançada 

2007 - 26 técnicos 
treinados 
           82 vagas em 
treinamentos 
           diversos ofertadas 
 
2008 – 30 técnicos 
treinados 
           30 cursos com 40 
vagas 
           ofertadas 
. 

TOTAL – 30 técnicos 
treinados    

               112 vagas 
ofertadas 

 
100 % de servidores 

treinados 

Resultado esperado : Clientes externos capacitados no uso de sistemas 

corporativos e ferramentas de trabalho para usuário final  . 
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Treinamentos realizados a usuários externos no 4º. Trimestre de 

2008: 

 Treinamento de jurisdicionados no uso do Sistema PUBLICA. 

  Indicador Meta Resultado 
Índice de clientes 
externos 
capacitados 

Capacitar 50% dos 
clientes externos até 
Dez/2008 
       (Servidores do TCE) 
 
Total de jurisdicionados a 
treinar no PUBLICA =   
800 (100¨%) 
 
              50 % = 400 

2008 - 262 jurisdicionados 
treinados no uso do 
PUBLICA 
 

 
65,5 % de jurisdicionados 

Treinados 

 
 

4.1.3 Segurança do Ambiente de TI 

Resultado esperado : Política de Segurança da Informação criada e                                         

implantada 

 Elaboração de novas políticas de senhas; 

 Monitoramento de acessos a sites e utilização de e-mails; 

 Implementação de certificação digital nos sites de gerenciamento 

de rede de computadores do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará; 

 Implementação de Políticas de Segurança integralizado na base 

do Active Directory; 

 Configuração do serviço e de políticas de segurança do serviço de 

FTP; 

 Implementação e customização de novas políticas de segurança 

no Servidor Firewall para integração ao servidor de aplicação da 

Imprensa Oficial do Estado do Pará; 

 Implementação do Projeto de controle de acesso; 

 Implementação de Políticas de Grupos para notebooks na rede de 

computadores do TCE-PA; 

 Implementação de Políticas de Segurança do tipo WPA para rede 

wireless; 
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 Implementação de nova Política de Grupos para estações de 

trabalho na rede de computadores do TCE; 

 Implementação de Política de Segurança para o quiosque do 

Centro Memorial.  

 
Indicador Meta Resultado 

Indicador de 
existência de 
Política de 
segurança da 
Informação 
 

Implantar política de 
segurança da 

informação até Dez 
2009  

 

Política de segurança em 
desenvolvimento 

 
 12% das medidas 

definidas, adotadas e 
implementadas  

 

4.1.4 Atividades do Projeto de Modernização Tecnológica –
PROMOTEC 

                                       Área Infra-Estrutura Tecnológica 

 Projeto de Comunicação de Dados, Voz e Imagem  

Resultado esperado: Rede WAN  e meios de Comunicação de 

Dados, Voz e Imagem viabilizados entre o TCE e os órgão  

jurisdicionados e/ou parceiros (Extranet / Internet) 

 Contratação do serviço de Transmissão on-line das sessões do 

Plenário; 

 Contratação de link dedicado para o Prédio Sede com a Garagem 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

 
Indicador Meta Resultado 

Índice de 
Largura da 
Banda 

 
 
 

Manter o consumo 
da Banda em no 

máximo 80% 

Consumo de 
Banda/Largura de 

Banda*100 
 

75% da Banda 
utilizada 

 

 Infra-Estrutura de Hardware e Software  

Resultado esperado: Plataforma de Hardware e Software para 

usuário final definida, licenciada e instalada. 
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 Recebimento, testes e atesto de 150 (cento e cinqüenta) micro-

computadores, 35 (trinta e cinco) note-books, 19 (dezenove) 

impressoras, 04 (quatro) scanner, 1(um) quiosque de auto-

atendimento,  05(cinco) projetores, 130 (cento e trinta) Kits para 

upgrade de microcomputadores e periféricos para o sistema de 

biblioteca, dentre outros. 

 
Indicador Meta Resultado 

Índice 
de Estações 

Clientes 
configuradas, 
instaladas e 

disponibilizadas 
 

Atender 100% dos 
usuários do TCE até 

Dez 2009 
 

Total de Funcionários =  
500 

Total de micro-
computadores 

instalados na rede = 
362 

 

No. Estações Clientes 
/ No. De funcionários 

do TCE * 100 
 

72,4 % da meta 
cumprida 

 

4.1.5 Atividades do Projeto de Modernização Tecnológica – PROMOTEC 

                                  Área Sistemas e Serviços 

 Projeto INTERNET 

Resultado esperado: Novo site TCE-Pa disponibilizado com 
informações e serviços para as áreas administrativa e finalística do 
órgão. 
 
 Atualização da Home Page do TCE com as notícias dos eventos 

Semana Orçamentária e Centro de Memória do TCE. 
          

Indicador 
Meta Resultado 

 Quantidade de 
serviços 
disponibilizados 
no portal  

Atingir 100% dos 
serviços definidos no 

Benchmark até 
05/2009. 

 

33 Serviços definidos no 
Benchmark 
20 Serviços Disponibilizados até 
Setembro/2008 

60,61 % de serviços 
disponibilizados no Portal da 

Internet 
Número de 
certidões 
eletrônicas 

Emitir 100% de 
Certidões 
Eletronicamente 
 

- 688 Certidões Emitidas (Outubro 
a Dezembro de 2008) 
- 253 Certidões Eletrônicas 
 
36,77%  Certidões emitidas   
              eletronicamente 
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 Sistema de Fiscalização de Contas Públicas 

 
 

Resultado esperado: Sub-Sistema de Controle dos Atos 
Administrativos implantado (PUBLICA) 
 

 Treinamento de Jurisdicionados; 

 Adaptações nos formulários e ajustes sistêmicos. 
 

Indicador Meta Resultado 
Índice de 
desenvolvimento do 
sistema PUBLICA. 

Desenvolver 100% dos 
módulos até 

Dezembro/2008 
Implantação – 

Dezembro/2008  

92% de 
módulos 

desenvolvidos 
 
 

 
 

Observações : 
 

1)  Para o Sub-sistema PUBLICA foi criado o índice de execução de 
Projetos, dado que o sistema encontra-se em desenvolvimento e ainda  
não foi implantado. 

 

4.1.6 Sistema de Gestão de Documentos – SISGED 

Resultado esperado: Sistema de Gestão de Documentos implantado 
 

 Acompanhamento e Avaliação dos produtos apresentados pela 
empresa WTEC referentes à substituição dos sistemas SCPP, 
SCOB e SIDO; 

 Recebimento e atesto dos produtos da 3ª fase do contrato de Nº 
07/2008 com a empresa WTEC, com os seus produtos entregues; 

 Implantação do Sistema SISGED, substituindo o SCPP, SIDO e 
SCOB. 

 
Indicador Meta Resultado 

Índice de 
desenvolvimento dos 
Módulos do Sistema 
SISGED  

Desenvolver 100% do 
Projeto até 

Outubro/2008 
 

Implantação – 
Outubro/2008 

 

75 % de 
módulos 

desenvolvidos e 
implantados 
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Observações : 
 

1)  Para o Sistema SISGED foi apurado o índice de execução de Projeto, 
dado que o referido sistema ainda encontra-se em desenvolvimento dos 
produtos da 4ª. Fase, mesmo já tendo sido implantado. 

 

4.1.7 Sistema de Biblioteca 

Resultado esperado: Sistema de Biblioteca implantado 
 

 Implantação do Sistema SIABI. 

 
 

Indicador Meta Resultado  
Índice de 
Execução do 
Projeto  

Desenvolver 100% do 
Projeto até Novembro/2008 

 
Meta alcançada  

 
 
100% do Projeto 
implantado. 

 

4.1.8 Sistemas Legados – Conversão e Migração dos Dados 

 
Resultado esperado:Sistemas escritos em LINK2 reescritos e 
implantados em nova plataforma utilizando DotNet e SQL 
 
 Implantação do Sistema de Controle de Obrigações (SCOB) e do 

Sistema de Diligências e Ofícios (SIDO) na nova plataforma 
Dot.Net e migração dos dados.  

 
Indicador Meta Resultado 

Índice de 
desenvolvimento 
de 
funcionalidades 
dos  Sistemas 
SIDO e SCOB  

Desenvolver 100% das 
funcionalidades até 

Dezembro/2008 
 

Meta alcançada  

100 % dos dados 
migrados e  

funcionalidades 
disponibilizadas 

através do SISGED 
 

 
 
Resultado esperado: Sistemas escritos em Clipper reescritos para a 
linguagem Delphi (1ª. Etapa) e incorporados ao Projeto de Gestão 
de Pessoas em DotNet (2ª. Etapa) 
 
 Desenvolvimento/Conversão do sistema de Folha de Pagamento 

de Clipper para Delphi 



 65

a) Implantação da Rotina de Folha de Pagamento de demais 
rotinas anuais, e integração com as demais rotinas de 
Recursos Humanos já existentes.  

 
 

Indicador Meta Resultado 
 Índice de 
desenvolvimento de 
funcionalidades do 
Sistema de Folha de 
Pagamento  

Desenvolver 100% da 
1ª. Etapa o Projeto até 

Outubro/2008 
 

Meta alcançada  

100 % das 
funcionalidades 

implantadas 
 

 

4.1.9 Atendimento ao Público Interno. 

Resultado esperado: Ferramenta de registro e acompanhamento de 
chamados implementados. 

 
 Foram registrados 910 chamados no Ocomon pelo setor de 

atendimento ao usuário 
 

 
 
Resultado esperado: Obter a satisfação do usuário. 
 
 Elaboração do relatório geral com cálculo dos tempos de 

atendimento, níveis de satisfação do usuário e acompanhamento 
das Terceirizadas 

Indicador Meta Resultado 
Índice de 
qualidade no 
atendimento 
 

Obter 100% dos 
resultados aferidos 
como excelentes 

Quantidade de resultados 
aferidos por nível 
(excelente, bom, regular e 
ruim) / Total de resultados 
aferidos * 100 
 
92 % dos chamados e 
solicitações registrados 
como excelentes. 

Indicador Meta Resultado 
Índice de 

Registro no 
sistema 

OCOMON 
 

Atender 100% os chamados e 
solicitações ao DI 

 
100 % dos chamados 

para os setores de rede e 
atendimento são registrados. 

 
0% de solicitações registradas 

aos setores de 
desenvolvimento e outros 

No. de chamados e 
solicitações atendidas 
/ No. de chamados e 

solicitações ao DI * 100. 
 

70 % dos chamados e 
solicitações 
registrados. 
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           Resultado esperado: Obter a satisfação do usuário 
 

Indicador Meta Resultado 
Índice de 
atendimento ao 
usuário no tempo 
padrão. 
 

Atender 100% 
os usuários no 
tempo padrão 
(SLA). 
Service Level 
Agreement 
(Nível de 
Acordo de 
Serviço) 

Nº. de chamados e solicitações 
atendidas no tempo padrão. 
/ Nº. de chamados e solicitações 
ao DI * 100 
 
80 % dos chamados atendidos 
dentro do prazo estabelecido. 
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4.2 CONCLUSÃO 
 
 
      O 4º. Trimestre do exercício de 2008 foi destinado à conclusão de 
várias ações de informatização que estavam em curso, principalmente no 
tocante às licitações de aquisição de equipamentos, como o recebimento e 
atesto de 150 micro-computadores desktops e 35 notebooks, que irão renovar 
o parque de equipamentos do TCE, e ainda, permitir o alcance da meta de ter 
1(um) equipamento para cada servidor que necessite deste recurso para suas 
atividades diárias. 
  
                     No que se refere a informatização de rotinas de trabalho tivemos 
implantações de importantes sistemas tais como :  
 

 o Sistema de Gestão de Documentos (SISGED), que veio em 
substituição aos sistemas Sistema de Controle de Protocolo e Processos 
(SCPP), Sistema de Obrigações (SCOB) e Sistema de Diligência e 
Ofício(SIDO); 

 a rotina de Cálculo de Folha de Pagamento e demais rotinas de final de 
ano (GFIP, RAIS, DIRF, etc) integradas com as rotinas do Sistema de 
Pessoal (Cadastro, férias, controle de dependentes, etc) em substituição 
à antiga folha de pagamento em linguagem ultrapassada Clipper, que 
não mais suportava ajustes e processamentos que fossem necessários; 

 o sistema de biblioteca local e via INTRANET, que informatiza os 
serviços de armazenamento, pesquisa e disponibilização do acervo 
bibliográfico do TCE; e 

 a instalação de um Portal de Informações para o Centro de Memória do 
TCE com recursos multimídia através do quiosque de auto-atendimento 
e na Home Page do TCE. 

 
  Quanto a contratação de serviços visando a formação de bases 
de informações do TCE, bem como em atendimento aos Projetos de segurança 
e de comunicação, foram assinados os seguintes contratos:   
 

 contratação do serviço de transmissão de sessões plenárias 
pela Internet; 

 contratação do link de comunicação de dados para o prédio da 
garagem do TCE; 

 contratação de certificação digital junto ao SERPRO e 
Correios para as garantir a autenticidade, confiabilidade e 
integridade das correspondências e processos eletrônicos; 

 contratação do sistema de cálculo de pensões e 
aposentadorias; 

 contratação de certificação  digital para acesso às Bases de 
Dados da Receita Federal; e 

 contratação do serviço de biometria digital e aquisição de 
catracas eletrônicas para segurança de acesso e controle de 
ponto. 
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Finalmente, quanto ao aspecto de preparação da equipe interna 
para cada vez mais e melhor atender às necessidades de atendimento 
dos Projetos, e usuários internos e externos, no último trimestre foram 
ministrados  treinamentos técnicos e participação em eventos e 
seminários, que permitiram o alcance da meta estimada para o biênio 
2007/2008 em capacitar 100% dos colaboradores do Departamento de 
Informática até Dezembro de 2008, com a participação de todos os 
servidores em pelo menos 1(um) curso  neste período.   

                      
A conclusão final a que chegamos neste relatório, é que muito 

ainda está por ser feito em todas as áreas estratégicas do Tribunal, e o 
Projeto Tecnológico em muito poderá contribuir para a consecução dos 
objetivos e metas  de tais áreas.   

 
No biênio 2009-2010, o Projeto de Tecnologia da Informação 

deverá contemplar a informatização de outros processos de trabalho, 
como por exemplo os processos que envolvem a gestão de pessoas; os 
processos de fiscalização (prestação e tomadas de contas); a 
automação/digitalização  dos processos, dentre outros, concorrendo 
para o alcance dos objetivos estratégicos definidos pelo PROMOEX e 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
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5. CONJUR - CONSULTORIA JURÍDICA 
  

5.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

a) Processos e expedientes. 

 

Tramitação de Processos e Expedientes por esta Consultoria. 

MÊS DE OUTUBRO 

    PROCESSOS           EXPEDIENTES                TOTAL   
ENTRADA                  53                            63                                    116 
SAÍDA                         51                            57                                    108 

                                 -------                        --------                             -------- 
SALDO                       02                            06                                      08 

 

MÊS DE NOVEMBRO 
               PROCESSOS            EXPEDIENTES                TOTAL 

ENTRADA                    103                              64                                 167 

SAÍDA                             75                              48                                 123  
                                     -------                           -------                             -------- 
SALDO                           28                              16                                  44 

 

MÊS DE DEZEMBRO 
               PROCESSOS            EXPEDIENTES                TOTAL 

ENTRADA                   60                             43                                    103 
SAÍDA                          53                             33                                      86 
                                   --------                        --------                              ------- 
SALDO                        07                             10                                      17 

 

O Saldo de Processos/ Expedientes referente ao 4º Trimestre do corrente 

exercício é de 69 (sessenta e nove). 

 

b) Pareceres: 

Esta Consultoria emitiu 1345 (mil trezentos e quarenta e cinco) pareces 

em processos e expedientes em 2008 sobre os seguintes assuntos: 
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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 

3.1- Participação de Técnicos desta Consultoria nas sessões do Plenário. 

3.2- Acompanhamento de processos judiciais em que o TCE é parte. 

3.3- Estudo comparado de jurisprudências dos Tribunais de Contas do Brasil. 

3.4- Atendimento informal ao cidadão e jurisdicionados que procuram 

informações sobre processos e expedientes em tramitação neste Tribunal. 

3.5- Atendimento e consulta informal aos servidores deste TCE. 

 

d) Comunicações recebidas 

 Comunicações internas: 

1. Memorando nº.01/2008-  (10/10/08) 

2. Memorando Circular nº002/2008-DI/DA (17/10/2008) 

3. Oficio nº 5159/2008-GP (03/11/2008) 

4. Ordem de Serviço nº.126/2008-GP (19/11/08) 

5. Memorando Circular nº 295/2008- GP (28/11/08) 

 

 Comunicações emitidas pela conjur: 

1. Memorando nº.54/2008- CJ- (02/12/08) 

2. Memorando nº.56/2008- CJ- (03/12/08) 

3. Memorando nº.57/2008- CJ- (10/12/08) 

4. Memorando nº.58/2008- CJ- (16/12/08) 

 

Servidores e visitantes recebidos em audiência: 

Foram recebidos em audiência 35 (trinta e cinco) servidores e visitantes. 

 

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. 
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6. CCI - COODENADORIA DE CONTROLE INTERNO  
 

6.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
a) Prestação de contas 

Análise preliminar 

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. 2008/53364-7 

 Nº. 2008/53487-6 

 Nº. 2008/53863-0 

 Nº. 2008/53856-0 

 Nº. 2008/53868-4 

 Nº. 2008/53867-3 

 Nº. 2008/53866-2 

 Nº. 2008/53871-0 

 

Iniciada e concluída a análise dos processos de prestação de conta da 

receita e da despesa, deste Tribunal, dos meses de agosto a outubro, estando 

o mês de novembro 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 
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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  29 (vinte 

e nove) expedientes. 

 
c) Recursos humanos 

 

Capacitação de recursos humanos 

 Neste trimestre, no período de 10 a 14 de Novembro, 04 (quatro) 

servidores participaram da Semana Orçamentária e Financeira: 

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 4º 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 foram 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. 
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CONCLUSÃO 

 

Nossos procedimentos foram todos amparados na legislação 

vigente, com o apoio imprescindível dos colegas Conselheiros e Auditor, 

bem como dos membros do Ministério Público de Contas.  

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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ANEXO 
 

PROCESSOS JULGADOS 
MULTAS APLICADAS 

 


