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1. APRESENTAÇÃO 
 
 
  Em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 116 da 
Constituição Estadual, por meio deste Relatório de Atividades o Tribunal 
de Contas do Estado do Pará presta conta das ações desenvolvidas no ano 
de 2010. 
 

Foi um ano de conquistas favorecidas pela  adoção do primeiro 
Plano de Gestão desta Corte de Contas, que ao definir as ações prioritárias 
para o exercício, direcionou a aplicação de recursos financeiros, materiais 
e humanos ao alcance dos objetivos definidos no Plano Estratégico e à 
construção da visão de futuro desta Instituição: “ser reconhecida pela 
sociedade como Instituição de excelência no controle externo e no 
aperfeiçoamento da gestão pública estadual”. 

 
Avançamos em todos os pilares que sustentaram nossa gestão: 

modernização da gestão de pessoas, no aprimoramento dos processos de 
trabalho e instrumentos de controle externo e da adequação da estrutura 
legal e organizacional à estratégia definida, sempre reforçados pela 
utilização inteligente da tecnologia da informação e fortalecimento dos 
canais e meios de integração com os jurisdicionados e com a sociedade. 

 
  Agradecemos e  destacamos o apoio que sempre recebemos 
dos nobres Conselheiros e Procuradores do Ministério Público de Contas.  
 
  Por fim, não poderia deixar de agradecer a contribuição dos 
Diretores, Chefes e de todos os servidores (as) deste TCE/PA que tão bem 
internalizaram nossa proposta e realizaram um excelente trabalho em 
equipe, focado nos objetivos estratégicos definidos em conjunto para a 
nossa instituição. 
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2.ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 

2.1 Ações Desenvolvidas: 
 
Planejamento e Gestão 
 
 Inclusão no portal do TCE do Plano Estratégico, do Plano de Gestão e da Resolução que 

instituiu o Sistema de Planejamento e Gestão (SPG) do TCE –Pa. 
 

 Elaboração e implementação de planilha para monitoramento do Plano de Gestão; 
 
 Realização de Reuniões de monitoramento do Plano de Gestão; 

 
 Elaboração do Relatório de Monitoramento do Plano de Gestão; 

 
 Definição da estrutura e coordenação da elaboração do Relatório de Gestão; 
 
 Elaboração da proposta de Manual do Sistema de Planejamento e Gestão do TCE-PA; 
 
 Assessoramento à Presidência  nos assuntos relacionados a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para 2011 e a Lei Orçamentária para os exercícios de 2010 e 2011, com participação nas 
Sessões da Assembléia Legislativa; 

 
 Participação no Seminário, promovido pelo PROMOEX, sobre o Projeto de Lei da 

Qualidade Fiscal , em São Paulo – SP, nos dias 22, 23 e 24 de março de 2010; 
 
 Apresentação para o Conselheiro Luis Cunha e sua equipe do Sistema de Planejamento, 

Plano estratégico e Plano de Gestão do TCE; 
 
 Elaboração de Termo de Referência – TDR para aquisição de software para 

acompanhamento do Planejamento Estratégico; 
 
 Participação na Oficina de Solução para Monitoramento do Plano Estratégico, promovida 

pelo PROMOEX, em Salvador – Ba, nos dias 03, 04 e 05 de março de 2010; 
 
  Elaboração de Especificações Técnicas para subsidiar processo licitatório objetivando a 

contratação, com recursos do PROMOEX, de empresa para ministrar treinamento sobre o 
método Balanced Scorecard –BSC e gerenciamento de Projetos ao corpo gerencial deste 
Tribunal; 
 

 Elaboração de Especificações Técnicas para subsidiar processo licitatório objetivando a 
contratação, com recursos do PROMOEX, de empresa para ministrar treinamento sobre 
Indicadores de Desempenho ao corpo gerencial deste Tribunal; 

 
 Assessoramento à Presidência quanto aos estudos de alterações propostas na estrutura 

organo-funcional do TCE – PA; 
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 Participação na Comissão de acompanhamento das atividades da empresa de consultoria 
para definição de instrumentos de Gestão de Pessoas; 

 
  Participação na Comissão de acompanhamento da Associação Cearense de Estudos e 

Pesquisas (ACEP), responsável pelo Curso de Pós Graduação; 
 
 Resposta à pesquisa sobre cenários prospectivos  que subsidiará o planejamento estratégico 

do Tribunal de Contas da União para os próximos cinco anos. (O objetivo da pesquisa é 
conhecer a opinião de especialistas e cidadãos sobre a probabilidade de que nos próximos 
12 anos ocorram eventos capazes de impactar a atuação do Tribunal); 

 
 Acompanhamento das Sessões Plenárias; 
 
 Levantamento das capacitações realizadas pelo Tribunal no período de 2006 a 2009 

abrangendo o quantitativo atingido e os objetivos de cada evento para atender solicitação da 
Coordenação do PROMOEX; 

 
 Participação no processo licitatório para contratação de gráfica para editoração e impressão 

do Plano Estratégico e do Plano de Gestão. 
 
 Representação da presidência do TCE-PA na Palestra "Gestão do Conhecimento" realizada 

pela Comissão de Orçamento e Finanças da ALEPA; 
 
 Representação da presidência do TCE-PA na IV Convenção de Contabilidade do Pará 

promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade/PA. 
 

Eventos  
 
 Elaboração do Projeto e Organização do I, II e III Encontro Técnico “Conversando com o 

Controle Interno”; 
 

 Elaboração do Projeto e Organização do Encontro “Diálogo com o 3º Setor – Prestação de 
Contas de Recursos de Convênios ao TCE – Pa”; 

 
 Elaboração do TDR e Organização do III Fórum TCE – Pa e Jurisdicionados; 

 
 Participação na organização do Seminário de Capacitação em  Contabilidade Pública em 

parceria com o CRC/PA, TCM/PA, AGE e STN. 
 

Reuniões 
 
 Participação em reunião para discussão do Projeto Pedagógico Institucional – PPI  da  

Escola de Contas; 
 

 Participação em reuniões da Unidade de Execução Local do PROMOEX; 
 

 Participação em reunião, realizada no dia 19 de janeiro de 2010, do TCE com o Presidente 
da ATRICON, Conselheiro Salomão Ribas Júnior, para tratar da organização do XXVI 
Congresso Nacional da ATRICON, a ser realizado em Belém, em novembro de 2011; 
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 Reunião com o Diretor Administrativo, Diretora de Recursos Humanos e Coordenador da 
UEL/PROMOEX do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, sobre compartilhamento 
de soluções entre o  TCE e aquela Corte de Contas para elaboração do Plano Estratégico; 

 
 Participação em reuniões com o Departamento de Informática para definição da estrutura 

do Plano Diretor de Tecnologia de Informação e das questões relativas a análise de 
ambiente da área de informática.  

 
Parcerias 

 
 Assessoramento ao TCM na elaboração de seu Plano Estratégico por meio da realização de 

palestras de sensibilização aos servidores daquela Instituição e de Oficinas de 
Planejamento; 

 
  Participação no Grupo Temático de Planejamento Organizacional dos estudos para 

aquisição compartilhada entre os Tribunais de Contas de um sistema para acompanhamento 
e monitoramento do Planejamento Estratégico. 

 
 

2.2 Capacitação 
 
 Participação da Assessora Técnica de Controle Externo Tereza Cristina Silva João no 

WORKSHOP sobre Avaliação de Desempenho e Produtividade ministrado pela 
AIUPEA; 

 
 Participação das Servidoras Vera Braga e Selma Paixão no Encontro de Planejamento 

Estratégico nos Tribunais de Contas, realizado em Natal nos dias 15 e 16 de abril; 
 
 
 
 Participação dos Servidores Alberto Vieira e Vera Braga na  2ª Oficina de 

Planejamento Estratégico - Transformando a Estratégia em Ação, realizado pela 
Coordenação do Grupo Temático de Planejamento Organizacional do PROMOEX, com 
o apoio do IRB, da ATRICON  no Instituto Serzedelo Corrêa em agosto de 2010; 

 
 Participação das Servidoras Vera Braga e Selma Paixão no Seminário de Capacitação 

em  Contabilidade Pública, realizado nos dias 13 a 17 de setembro, em parceria com o 
CRC/PA, TCM/PA, AGE e STN; 

 
 Participação do Servidor Alberto Vieira no II Encontro Nacional dos Tribunais de 

Contas do Brasil, realizado em Brasília no período de 15 a 16 de setembro com 
objetivo de aquisição de expertise para organização do III Encontro Nacional dos 
Tribunais de Contas do Brasil a ser realizado em 2011 em Belém. 
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3. PROMOEX 
 

O PROMOEX, é um programa voltado à modernização, que direciona investimentos e 

esforços às instituições responsáveis pelo Controle Externo da Administração Pública: os Tribunais 

de Contas. 

Objetiva o fortalecimento do sistema de controle externo, pela integração nacional e 

modernização dos Tribunais de Contas, visando à melhoria dos níveis de eficiência e eficácia das 

ações de fiscalização e controle, com a finalidade de contribuir para a efetiva e regular aplicação 

dos recursos públicos, em benefício da sociedade. 

Possui dois componentes básicos, o nacional e o local. 

O primeiro representa as ações de âmbito nacional cuja execução ficou sob a 

responsabilidade do IRB - Instituto Ruy Barbosa e a da ATRICON - Associação dos Tribunais de 

Contas do Brasil, entidades representativas dos Tribunais de Contas. 

O segundo, sob a responsabilidade dos Tribunais de Contas, por meio das Unidades 

Executoras Locais – UEL’s, tem como foco as seguintes ações estratégicas: Desenvolvimento de 

vínculos interinstitucionais com outros Poderes e instituições, nos três níveis de governo, e com a 

sociedade, Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental, Redesenho dos 

métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo; Planejamento estratégico e 

aprimoramento gerencial, Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia da informação e 

adequação da política e gestão de pessoal. 

 

3.1 Ações Realizadas no Âmbito do Programa 

- Contratos 

 Contratação de consultora Individual para Elaboração de documento formal de 

política de recursos humanos; 

 Contratação de consultoria individual para subsidiar a AOP em Saneamento; 

 Contratação de empresa para aquisição licença de uso de business objects edge 

standard – BO;  

 Monitoramento da execução dos contratos vigentes: 

 Realização do curso de especialização em controle externo – ACEP; 

 Aquisição de sistema de acompanhamento e controle de obras públicas - SIMCOP; 

 Aquisição software de gestão de pessoas; 
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- Convênios 

 Assinatura e Publicação do Termo Aditivo de Convênio celebrado entre o TCE/PA e 

a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON; 

 Assinatura e Publicação do Termo Aditivo de Convênio celebrado com o Instituto Rui 

Barbosa – IRB; 

 Assinatura e Publicação do Termo Aditivo 01/2010 ao Convênio 07/2006 firmado 

entre este TCE e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 Assinatura e Publicação do 2º Termo Aditivo ao CONVÊNIO Nº 07/2006 – firmado 

entre este TCE e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 Assinatura e Publicação do 3º Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a 

ATRICON e este TCE/PA; 

 Assinatura e Publicação do 3º Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre o IRB e o 

TCE/PA. 

- Obrigações 

 Atualização e encaminhamento para a Direção Nacional do Programa do Projeto de 

Execução do Programa; 

 Elaboração e encaminhamento de 4 Relatórios de Progresso referentes ao ano de 

2010, junto aos documentos comprobatórios; 

 Elaboração e encaminhamento do 4 Relatórios Trimestrais do ano de 2010, junto aos 

documentos comprobatórios. 

- Produtos 

 Conclusão dos trabalhos da Consultoria contratada para Elaborar os Instrumentos de 

Gestão de Pessoas, e conseqüente encaminhamento do produto Plano de Cargos, 

Carreiras e Salário para a Presidência, aguardando apreciação do Plenário para que 

seja encaminhado para aprovação na Assembléia Legislativa, conforme meta do 

projeto; 

 Apresentação à Presidência da minuta da reforma do Regimento Interno do TCE/PA, 

elaborado pela Unidade Técnica de Revisão e Normas – UTRN, cumprindo as 

disposições contidas na Portaria nº 23.429 de  23 de julho de 2009. 

 Encaminhamento para a Presidência a minuta da Reforma da Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará; 
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3.2 Capacitação e Visitas Técnicas 

 Participação no IV Fórum Técnico de Harmonização Conceitual dos Pontos de 

Controle da LRF (SC);  

 Participação em Treinamento sobre Técnica Legislativa, março/09 (RS); 

 Realização do Encontro de Auditoria Operacional Pará, março/09 (PA); 

 Visita Técnica ao TCE (SC) – conhecimento do sistema; 

 Participação no VI Fórum Técnico sobre Portal e Rede (TO); 

 Visita Técnica na TCE do Rio Grande do Sul para verificação do funcionamento das 

Câmaras de Apreciação e Julgamento bem como da Ouvidoria (RS); 

 Participação em Treinamento sobre Técnica Legislativa, março/09 (RS); 

 Realização do Encontro de Auditoria Operacional Pará, março/09 (PA); 

 Realização pelo TCE-PA de Reunião da Região Norte sobre Normas e Aquisições do 

BID; 

 Participação no I Encontro Técnico sobre os Subcomponentes 2.4-Planejamento 

Estratégico e 2.6 Gestão de Pessoas (TO); 

 Realização do I Simpósio de Previdência Social do TCE- PA de 11 a 13/05/09; 

 Participação no encontro das Escolas de Contas dos TC’s em 26 e 27 de março/09 

(TO); 

 Participação na reunião do Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis – STN, 

março/09 (Brasília); 

 Participação na Reunião do Grupo Técnico de Padronização de Relatórios, março/09 

(Brasília); 

 Visita Técnica na TCE do Rio Grande do Sul para verificação do funcionamento das 

Câmaras de Apreciação e Julgamento bem como da Ouvidoria; 

 Participação no Encontro Nacional das UEL’s, fevereiro/09 (TCE-MS); 

 Participação de servidores do I Seminário de Comunicação IRB-PROMOEX: 

Efetividade e Transparência: A construção da imagem dos Tribunais de Contas, 

realizado em Cuiabá, nos dias nos dias 27 e 28 de agosto deste exercício, no TCE -

MT;  

 Participação de servidores na Reunião Técnica das UEL’s, realizada no período de 16 

a 18 de setembro, em Brasília – DF, no TCDF; 

 Participação de dois servidores do IV Fórum Brasileiro de Controle Interno e 

Auditoria da Administração Pública, realizado em Brasília no período de 15 a 16 de 

outubro de 2009; 
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 Participação de um servidor no II Seminário Nacional de Ações Compartilhadas 

PNAGE/PROMOEX, visando a disseminação das boas práticas em prol da eficiência 

e eficácia de seus trabalhos; 

 Participação de uma servidora do VIII Encontro de Corregedores, realizado em 

Curitiba, no período de 16 e 18 de novembro, cujo objetivo foi discuti a atuação das 

Corregedoria e Ouvidoria, cada vez mais presentes na estrutura funcional dos TC´s; 

 Participação na Reunião Técnica das UEL’s, realizada nos dias nos dias 25 e 26 de 

fevereiro deste exercício, no Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Brasília – 

DF; 

 Participação de dois servidores do Seminário do PROMOEX – Projeto de Lei da 

Qualidade Fiscal, realizado em São Paulo, no período de 22 a 24 de março de 2010; 

 Reunião técnica com a Diretora Nacional do PROMOEX, para orientações sobre 

Prestação de Contas, processo de contratação e ajustes no Relatório de Progresso; 

 Participação do II Fórum TCE e Jurisdicionados, cumprindo meta do subcomponente  

2.1 – Fluxo de Informações e dados do Controle  Interno pactuado e implementado; 

 Participação da Coordenadora Técnica no Encontro de Planejamento Estratégico nos 

Tribunais de Contas, no período de 14 e 17 de abril de 2010, no TCE - RN, em Natal; 

 Participação do gerente da UTRN na Reunião do grupo técnico de padronização de 

relatórios, realizada em Brasília-DF, no período de 26 a 28 de abril de 2010; 

 Participação de um servidor na 1ª Reunião do Grupo Temático de Padronização de 

Relatórios, que foi realizado no período de 26 à 28 de abril de 2010, no Miniauditório 

da STN, em Brasília – DF; 

 Participação de uma servidora no IX Encontro do Colégio de Corregedores e 

Ouvidores do Brasil, que foi realizado nos dias 29 e 30 de abril de 2010, em Recife – 

PE; 

 Participação de duas servidoras no II Seminário Nacional de Orçamento Público, 

realizado nos dias 10 a 12 de maio de 2010, na Secretaria de Orçamento Federal – 

SOF/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Brasília – DF; 

 Participação de dois servidores no 2º Seminário de Comunicação dos Tc’s no âmbito 

do PROMOEX, que será realizado nos dias 07 a 09 de junho de 2010, em Palmas – 

TO; 

 Participação de servidores no Curso virtual de Auditoria Operacional (AOP à 

distância) e dos 6 (seis) no curso de Auditoria Operacional (presencial) com foco na 

área de Saneamento, de 02/08 a 06/08/10, em Brasília – DF; 
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 Participação de quatro servidores na Reunião conjunta GT de Procedimentos 

Contábeis e GT de Padronização de Relatórios, que será realizada nos dias 9, 10 e 11 

de agosto de 2010, em Brasília – DF. 

 Participação de cinco servidores no Curso de Auditoria Operacional, no período de 06 

a 08 de agosto de 2010, nas instalações do ISC do TCU, em Brasília – DF; 

 Participação de três servidores na Reunião conjunta do grupo temático de 

procedimentos contábeis e GT de padronização de relatórios, no período de 09 a 

11/08/10; 

 Participação de uma servidora no 1º Encontro Técnico de Educação Corporativa dos 

Tribunais de Contas, no período de 11 a 13 de agosto de 2010, na Escola Superior de 

Controle Externo do TCE/MS, em Campo Grande/MS; 

 Participação de duas servidoras no Encontro de Capacitação em Gestão de Pessoas, 

no período de 16 a 18 de agosto de 2010, nas dependências do Instituto Serzedello 

Corrêa, em Brasília – DF. 

 Participação de dois servidores no II Oficina de Capacitação em Planejamento 

Estratégico, no período de 23 a 27 de agosto de 2010, nas dependências do Instituto 

Serzedello Corrêa, em Brasília – DF; 

 Participação de dois servidores no Fórum técnico - registro de atos e fiscalização de 

pessoal e relatório analítico e parecer prévio sobre contas do governo, no período de 

12 a 14/09/10; 

 Participação de um servidor no Seminário Sustentabilidade da Auditoria Operacional, 

no dia 27 de setembro de 2010, no TCU, em Brasília – DF. 

 Participação de servidora na I Simpósio Internacional sobre Gestão Ambiental e 

Controle de Contas Públicas, no período de 15 à 20 de novembro de 2010, na cidade 

de Manaus/AM; 

 Participação de dois servidores na IV Reunião Técnica – Treinamento no novo 

Sistema de Acompanhamento de Gestão Fiscal – SAGF, nos dias 09 e 10 de 

dezembro de 2010 no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na Cidade de São 

Paulo – SP; 

 Participação de dois servidores no Encontro Técnico das Unidades Executoras Locais 

do PROMOEX; nos dias 09 e 10 de dezembro de 2010 no Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, na Cidade de São Paulo – SP; 

 Participação de servidora na Reunião Técnica dos Grupos Temáticos do PROMOEX, 

nos dias 09 e 10 de dezembro de 2010 no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
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na Cidade de São Paulo – SP. 

 
4. ESCOLA DE CONTAS ALBERTO VELOSO 
 

Fruto da adesão do TCE-PA ao PROMOEX foi estabelecido diversas metas, sendo uma delas a 
da implantação da Escola de Contas, que se insere num projeto mais amplo de fortalecimento 
institucional, objetivando aumentar a eficiência das ações de fiscalização e controle na aplicação 
dos recursos públicos. 

Desse modo, o TCE-PA criou em 2006, a Escola de Contas por meio da Resolução nº 17.278, 
tendo por objetivos não só o contínuo aperfeiçoamento do corpo técnico do próprio Tribunal e a 
formação contínua dos servidores públicos estaduais, municipais, dos agentes públicos, mas, 
sobretudo, a construção de uma Administração Pública norteada pela ética e atuante em prol de 
uma sociedade caracterizada pelo exercício pleno da cidadania. 

A Escola de Contas surge, então, como coadjuvante do TCE-PA na solução de pendências, pois 
que, o investimento no aperfeiçoamento continuado do corpo técnico do TCE-PA, dos agentes 
públicos de controle interno, dos responsáveis pela execução financeira do Estado, proporcionará 
condições para que se implante meios de viabilizar a vigência de atitudes éticas na Administração 
Pública, consolidando efetivamente as competências do Tribunal de Contas do Estado, perante seus 
servidores, agentes públicos, jurisdicionados e a sociedade em geral, principalmente no que se 
refere a sua missão constitucional e inspectiva como órgão de fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial dos recursos do Estado. 

E nessa esteira, foi então, previsto no Plano de Gestão 2009-2010 a Implantação e 
Implementação da Escola de Contas. 
 
4.1. Projeto Ideias Verdes: Um Breve Histórico 
 

A atual gestão desta Corte de Contas previu em seu Plano de Gestão 2009-2010 a ação 
“Desenvolvimento de programas de incentivo à responsabilidade socioambiental do corpo 
funcional”, buscando-se com isso a implementação de política interna de Responsabilidade 
Socioambiental que engloba a adoção e/ou manutenção de práticas como utilização de papel 
reciclável, diminuição da utilização de descartáveis, coleta seletiva de lixo e campanhas de meio 
ambiente. 

A exemplo disso é que vem desde o ano de 2009, desenvolvendo o projeto socioambiental em 
parceria com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Bairro da Pedreira – 
ASTRAMAREPE, os Catadores de Lixo do Aurá e a ONG “No Olhar”, que através de campanhas 
entre os servidores arrecada o lixo produzido internamente. 

Além disso, o TCE-PA desenvolve outras práticas com o foco na sustentabilidade, tais como: 
1. Semana do Meio Ambiente do TCE-PA (discutir ações de sustentabilidade);  
2. Adaptação das lixeiras no âmbito do Tribunal para a coleta seletiva;  
3. Concurso Ideias Verdes para colher propostas para implantação de outras ações de 

sustentabilidade. 
Visando atender o terceiro item dessas ações proposta para o Tribunal, com a finalidade de 

melhorar o ambiente de trabalho interno e externamente e continuar promovendo ações de 
sustentabilidade, surgiu a necessidade da criação de uma Comissão, à qual caberia desenvolver as 
ações pertinentes à implantação das propostas vencedoras do Concurso Ideias Verdes.  
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4.2 Ações Desenvolvidas: Escola de Contas 
 
a. Elaboração e apresentação da proposta do Projeto Pedagógico Institucional – PPI, 

Regimento Interno e do Projeto de Lei para a Escola de Contas 
b.Eventos e Encontros Técnicos: Diálogo com o Terceiro Setor e Encontro Técnico 

Conversando com o Controle Interno 
c. Cursos e Palestras Realizados: legislação previdenciária, reforma e aposentadoria, 

atendimento ao cidadão (servidores TCE-PA e Jurisdicionados) e Ciclo de Palestras sobre 
Qualidade de Vida 

d.Projeto de Formação de Instrutores do TCE-PA 
e. Projeto de Implantação da Metodologia de Ensino a Distância (EaD) 
f. Escolha do Nome e Logomarca da Escola; 
g.Suporte Pedagógico e Fonoaudiológico aos Alunos da Pós Graduação em Controle Externo 
 
- DETALHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 
a. Elaboração e apresentação da proposta do Projeto Pedagógico Institucional – PPI, 

Regimento Interno e do Projeto de Lei para a Escola de Contas. 
 

O trabalho da equipe responsável pela implantação da Escola de Contas esteve focado em 
dois objetivos específicos, quais são: 1) Finalizar e apresentar o Projeto Pedagógico Institucional - 
PPI até março de 2010, o que aconteceu em 02 de março de 2010, o qual foi acompanhado de 
propostas de Regimento Interno e de Projeto de Lei de Criação; 2) Implantação efetiva da Escola 
de Contas até maio/2010, como previsto está previsto no Plano de Gestão 2009-2010. Entretanto, 
considerando aspectos legais, não foi possível a sua completa implantação, principalmente no que 
tange ao item correspondente ao delineamento da organização da Escola de Contas. É importante 
ressaltar que independente disso, várias ações foram desenvolvidas, conforme está demonstrado no 
presente Relatório. 

 
b.Eventos e Encontros Técnicos: Diálogo com o Terceiro Setor e Encontro Técnico 
Conversando com o Controle Interno. 
 

Evento Diálogo com o Terceiro Setor em 10/02/2010 
 
Para a consecução dessa ação foi necessária a atividade abaixo descrita: 
 

- Elaboração da Ficha de Avaliação para preenchimento pelos participantes e do Relatório de 
Avaliação 
 

Para dar cumprimento ao que estabelece a Resolução nº 17.737/2009, de 9 de julho de 
2009, o Conselheiro Nelson Chaves propôs a realização de um encontro anual  entre o TCE e a 
Assembléia Legislativa do Estado do Pará, com o objetivo de troca de informações e 
procedimentos e de aproximar os dois órgãos. E como objetivo geral, esse encontro se propôs a 
capacitar organizações do terceiro setor que gerenciam recursos públicos do Estado, recebidos na 
forma de convênios ou instrumento jurídico congênere, no processo de prestação de contas, 
contribuindo para o alcance da missão constitucional desta Corte de Contas. A participação da 
Escola de Contas nesse trabalho foi o de elaborar a Ficha de Avaliação do evento e o de elaborar o 
Relatório de Avaliação.  

Para a elaboração da Ficha de Avaliação foi necessário conhecer os objetivos propostos 
pelo Tribunal para a consecução desse projeto. Desse modo, foi postado itens relacionados à: 
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 1ª Palestra - Tema: Celebração de Convênio (Instrutora: Profª. Andréa Cavalcante; 
 2ª Palestra - Tema: Prestação de Contas de Convênios (Instrutora: Profª. Márcia Tereza 

Assis da Costa; 
 Em Relação A Oficina - Tema: Instrução Normativa (Instrutora: Profª. Márcia Tereza Assis 

da Costa); 
 Auto-Avaliação: Do (a) Participante; 
 Relação a Infraestrutura; 
 Reserva de espaço para o participante dar sugestão de curso(s) e/ou evento(s) gostaria que a 

Escola de Contas do TCE-PA, oferecesse para você; e 
 Reserva de um espaço para o participante fazer suas críticas e/ou sugestões. 
 

- Elaboração do Relatório de Avaliação do Evento 
 

Com base nas respostas de cerca de 58 dos participantes, a equipe da Escola de Contas, 
juntamente com uma técnica da Seção de Capacitação, realizou a crítica dos dados assinalados, 
assim como analisou os depoimentos proferidos na Ficha de Avaliação, inclusive, no que tange às 
questões discursivas, dando ênfase aos depoimentos relevantes. Com efeito, constatou-se que esse 
evento permitiu o alcance de pelo dois dos resultados esperados pela Comissão do Evento foram 
atingidos, tais como: “1º) Melhor  integração do Tribunal de Contas com o ambiente externo; e 2º) 
Maior integração dos setores do Tribunal de Contas com as Organizações do Terceiro Setor que 
gerenciam recursos públicos do Estado”. 
 
 

PALESTRA 1ª: Celebração de Convênios  
       
INSTRUTORA: Andréa Martins Cavalcante  
       

CONCEITO BRANCO NULO ITEM A B C D E F 
1 1 7 30 16 2 2 
2   10 28 18 2 0 
3   7 28 23 0 0 
4   9 31 13 2 3 
5 1 2 31 21 3 0 

 
Legenda:          

ITEM ESPECIFICAÇÕES  
 EM RELAÇÃO À 1ª PALESTRA - TEMA: CELEBRAÇÃODE CONVÊNIO  

1 Conteúdo adequado à teoria e à prática do tema  
2 Quanto à didática (método de repasse do conteúdo) utilizada pela instrutora.  
3 Quanto ao desenvolvimento da palestra mantendo a atenção e o interesse dos participantes. 
4 Uso dos recursos audiovisuais.       
5 Demonstração de conhecimento do conteúdo do tema. 

 
 

CONCEITO NÃO APLICADO     
A - 

INSUFICIENTE  
B – 

RAZOÁVEL 
C –         

BOM 
D – 

EXCELENTE 
E-                         

BRANCO 
F-                    

NULO 
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B
12%

C
52%

D
28%

E
BRANCO

3%

F
NULO
3%

A
CONCEITO

2% CONCEITO A

CONCEITO B

CONCEITO C

CONCEITO D

BRANCO E

NULO F

 
 
 

PALESTRA 2ª: Prestação de Contas de Convênios 
       
INSTRUTOR: Márcia Tereza Assis da Costa  
       

CONCEITO BRANCO NULO ITEM 
A B C D E F 

6   3 23 30 1 1 
7   3 20 34 0 1 
8   3 18 34 3 0 
9   8 29 18 0 3 
10   1 13 39 4 1 

 
LEGENDA:            

ITEM EM RELAÇÂO A 2ª PALESTRA - TEMA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS 

6 Conteúdo adequado à teoria e à prática do tema.   
7 Quanto à didática (método de repasse do conteúdo) utilizada pela instrutora.   
8 Quanto ao desenvolvimento da palestra mantendo a atenção e o interesse dos 

participantes.    
9 Uso dos recursos audiovisuais.    

10 Demonstração de conhecimento do conteúdo do tema.    
            

CONCEITO NÃO APLICADO       
A - 

INSUFICIENTE  
B – 

RAZOÁVEL 
C –               

BOM 
D – 

EXCELENTE 
E -              

BRANCO 
F -                  

NULO 
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D
51%

C
40%

B
5%

A
0%

E
2%

F
2%

CONCEITO A

CONCEITO B

CONCEITO C

CONCEITO D
BRANCO E

NULO F

 
 
 
 

OFICINA: Modelo de Prestação de Contas de Convênios 
        
INSTRUTOR Márcia Tereza Assis da Costa   
        

CONCEITO    ITEM A B C D    
11   3 26 27    
12   4 24 28    
13   3 24 25    
14   2 32 22    
15     15 40    

 
LEGENDA           

 ITEM EM RELAÇÃO A OFICINA - TEMA: MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

11 Conteúdo adequado à teoria e à prática da oficina. 
12 Quanto à didática (método de repasse do conteúdo) utilizada pela instrutora.  
13 Quanto ao desenvolvimento da oficina mantendo a atenção e o interesse dos 

participantes.  
14 Uso dos recursos audiovisuais.  
15 Demonstração de conhecimento do conteúdo do tema.  

           
CONCEITO NÃO APLICADO       

A - 
INSUFICIENTE  

B – 
RAZOÁVEL 

C –               
BOM 

D – 
EXCELENTE 

E -              
BRANCO 

F -                  
NULO 
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OFICINA

B
5%

C
46%

D
49%

A
0%

CONCEITO A
CONCEITO B
CONCEITO C
CONCEITO D

 

AUTOAVALIAÇÃO 

 
 
Participante 

     
CONCEITO ITEM 

A B C D 
16   8 26 23 
17   2 30 23 

 
 
LEGENDA:           

ITEM EM RELAÇÃO AUTOAVALIAÇÃO: DO (A) PARTICIPANTE 
16 Pontualidade e permanência até o término do horário do evento. 
17 Quanto ao desenvolvimento das palestras e oficina  mantendo-me atento e interessado. 

 
 
           

CONCEITO NÃO APLICADO       
A - 

INSUFICIENTE  
B – 

RAZOÁVEL 
C –               

BOM 
D – 

EXCELENTE 
E -              

BRANCO 
F -                  

NULO 
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AUTOAVALIAÇÃO

C
46%

D
40%

B
14%

A
0%

CONCEITO A
CONCEITO B
CONCEITO C
CONCEITO D

 
 

 
INFRAESTRUTURA   
     

CONCEITO ITEM A B C D 
19   1 15 36 
20   1 18 37 
21   6 19 25 
22   4 28 16 
23   2 21 27 
24 1 1 27 20 
25   2 19 30 

     
     
LEGENDA:             

ITEM EM RELAÇÃO A INFRAESTRUTURA   
19 A minha satisfação com o atendimento da Recepção do evento.   
20 Quanto à equipe de Apoio (convites, ofícios, contatos telefônicos, entrega pessoalmente 

dos convites, café, banheiros) 
21 Quanto ao ambiente físico do evento (espaço físico do auditório) foi ideal?   
22 Quanto ao serviço prestado pela equipe de informática 
23 Quanto a ao serviço prestado pelo cerimonial 
24 A equipe de comunicação (som, acústica, fotografia, mídia, outros) divulgação, 

reportagem, outros  
25 Quanto a Coordenação geral do evento 

             
             

CONCEITO NÃO APLICADO       
A - 

INSUFICIENTE  
B – 

RAZOÁVEL 
C –               

BOM 
D – 

EXCELENTE 
E -              

BRANCO 
F -                  

NULO 
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INFRAESTRUTURA

C
29%

D
69%

A
0%

B
2%

CONCEITO A
CONCEITO B
CONCEITO C
CONCEITO D

 
I ENCONTRO TÉCNICO CONVERSANDO COM O CONTROLE INTERNO 

 
Elaboração da Ficha de Avaliação para preenchimento pelos participantes e do Relatório de 
Avaliação 

 
A programação do evento  constou de uma palestra sobre as “Novas Diretrizes do Controle 

Interno”, proferida pela Auditora Geral do Estado, Dra. Tereza Cordovil, e com a Mesa Redonda 

sobre o tema: “Suprimento de Fundos”, com a participação dos técnicos, Andréa Martins 

Cavalcante, Diretora de Controle Externo do TCE; Ana Paula Cruz Maciel, Analista de Controle 

Externo do Tribunal, e por Claudio Roberto Moreira Favacho, Auditor da AGE/PA.  

Do total de 170 inscrições registradas, somente 152 – Agentes Públicos de Contas - APC’s 

tiveram  participação efetiva, dos quais, 111 preencheram o formulário de Avaliação do evento.  

O Relatório consta de quatro partes: a primeira,  uma introdução com informações sobre o 

Encontro, a segunda, retrata o resultado da parte objetiva do questionário aplicado, ver ANEXO I, 

na terceira parte, estão os resultados das questões discursivas, ou seja, as respostas abertas, onde, 

na primeira questão discursiva, houve uma abstenção de 57 participantes e na segunda questão 

discursiva, foram 90 abstenção.   

 
Mesa Redonda:  Tema: "Suprimento de Fundos"     
          
Mediador: Andréa Martins Cavalcante - Diretora DCE/PA   
Palestrantes: Ana Paula Cruz Maciel - Analista de Controle Externo TCE/PA 
  Claudio Roberto Moreira Favacho - Auditor AGE/PA  

 
CONCEITO BRANCO NULO    ITEM 

A B C D E F    
1 2 33 48 27 1 0    
2 7 22 56 25 1 0    
3 6 26 49 30 0 0    
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4 4 17 49 40 0 4    
5 5 23 51 32 0 0    

TOTAL 24 121 253 154 2 4    
          
 
 
 
 
 
          
Legenda:          

ITEM ESPECIFICAÇÕES  
 EM RELAÇÃO A MESA REDONDA - TEMA: "SUPRIMENTO DE FUNDOS"  

1 Conteúdo adequado à teoria e à prática do tema.  
2 Quanto à didática (método de repasse do conteúdo) utilizada pelos participantes.  
3 Quanto ao desenvolvimento da mesa redonda mantendo a atenção e o interesse dos participantes. 
4 Uso dos recursos audiovisuais.       
5 Demonstração de conhecimento do conteúdo do tema. 

 
 

          
CONCEITO NÃO APLICADO     

A - 
INSUFICIENTE  

B – 
RAZOÁVEL 

C –         
BOM 

D – 
EXCELENTE 

E-                         
BRANCO 

F-                    
NULO 

 
 
 
 

   

 
 
 

B
30%

C
43%

D
24%

E
BRANCO

1%

F
NULO
0%

A
CONCEITO

2%
CONCEITO A

CONCEITO B

CONCEITO C

CONCEITO D

BRANCO E

NULO F
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Em Relação Autoavaliação: Dos Participantes       
            

CONCEITO BRANCO NULO      ITEM A B C D E F      
6 7 9 59 32 7 0      
7 5 11 53 36 6 0      

TOTAL 12 20 112 68 13 0      
            
 
LEGENDA:            

ITEM EM RELAÇÃO AUTOAVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

6 Pontualidade e permanência até o término do horário do evento.   
7 Quanto ao desenvolvimento da mesa redonda mantendo-me atento e 

interessado.   

 
 
           

CONCEITO NÃO APLICADO       
A - 

INSUFICIENTE  
B – 

RAZOÁVEL 
C –               

BOM 
D – 

EXCELENTE 
E -              

BRANCO 
F -                  

NULO 
   

   
 
 
 

D
28%

C
52%

B
8%

A
0%

E
2%

F
2%

CONCEITO A

CONCEITO B

CONCEITO C

CONCEITO D

BRANCO E

NULO F
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INFRAESTRUTURA   
     

CONCEITO ITEM 
A B C D 

8 4 10 44 53 
9 5 12 45 49 
10 5 12 44 50 
11 5 12 48 46 
12 6 11 43 51 
13 1 1 27 20 
14 7 11 45 48 

TOTAL 36 81 317 342 
 
 
LEGENDA:              

ITEM EM RELAÇÃO A INFRAESTRUTURA    
8 A minha satisfação com o atendimento da Recepção do evento.    
9 Quanto à equipe de Apoio (convites, ofícios, contatos telefônicos, entrega pessoalmente  

dos convites, café, banheiros). 
10 Quanto ao ambiente físico do evento (espaço físico do auditório) foi ideal?    
11 Quanto ao serviço prestado pela equipe de informática.  
12 Quanto a ao serviço prestado pelo cerimonial.  
13 A equipe de comunicação (som, acústica, fotografia, mídia, outros) divulgação, 

reportagem, outros.   
14 Quanto a Coordenação geral do evento.  

 
CONCEITO:              

A B C D           
INSUFICIENTE RAZOÁVEL BOM EXCELENTE           
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C
40%

D
47%

A
0%

B
9%

CONCEITO A

CONCEITO B

CONCEITO C

CONCEITO D

 
 
 
 

c. Cursos e Palestras Realizados: Legislação Previdenciário (modo presencial) e 
Atendimento ao Cidadão modo a distância (servidores TCE-PA e Jurisdicionados) e 
Qualidade de Vida. 

 
Legislação Previdenciário (modo presencial) 

 
O Curso sobre Legislação Previdenciária: reforma, aposentadoria e pensão, realizado  

nos dias 27 e 28 de setembro do corrente ano, no horário de 8h as 12h e de 14h às 18h, no 
Auditório da Escola Superior da Magistratura - ESM, promovido por este Tribunal de Contas  do 
Estado, através da Escola de Contas “Alberto Veloso”, em parceria com o Tribunal de Justiça do 
Estado, com o apoio técnico e de infra-estrutura da ESM, atendendo solicitação da 1ª CCE/DCE. 

A realização do curso decorreu por solicitação específica da 1ª CCE/DCE, face à 
necessidade de atualização de conhecimentos sobre os temas Previdência Social e Legislação de 
Pessoal, bem como a uniformização de ideias entre os Departamentos desta Casa de Contas na área 
de pessoal. A contratação do profissional foi sugerida pelo mesmo departamento e esta Escola de 
Contas, buscou empreender esforços no sentido de atender a essa sugestão.   

O Professor contratado, Conselheiro Inácio Magalhães Filho é Doutor em Direito pela 
Universidade Autônoma de Lisboa, Magalhães Filho também é contabilista com especialização em 
Auditoria Governamental, pela Escola Superior de Administração Fazendária (ESAF). 
Reconhecido como uma das maiores referências no tema em todo o País e autor de vários títulos no 
âmbito do direito e o seu mais recente trabalho publicado é “Lições de Direto Previdenciário e 
Administrativo no Serviço Público”, Editora Fórum de Brasília.  

Os 50 (cinqüenta) servidores inscritos, mantiveram participação efetiva, onde os mesmos 
preencheram o formulário de Avaliação do evento.  

O Curso Legislação Previdenciária: reforma, aposentadoria e pensão foi um marco na 
história, desde de sua criação, da Escola de Contas do TCE/PA que recebeu em seu nome “Alberto 
Veloso”, na Sessão Plenária do dia 09/09/2010, pela Resolução nº 17.893, publicado no Diário 
Oficial de Estado – DOE em 16/09/10, e ainda recebendo sua logomarca, através do concurso 
interno, no período de  20 a 27/09/2010, onde o vencedor foi o servidor Clewerson  Castelo Branco 
de Queiroz, anunciado na Sessão Plenária, na parte administrativa do dia 30/09/10.  
 A Conselheira Presidente Lourdes Lima, através de seu Plano de Gestão 2009/2010, vem 
desenvolvendo as ações voltadas para consecução deste plano, e não tem medido esforços para 
atingir tudo que foi planejado.  



 

 22 

Em Relação Auto-avaliação dos Participantes    
    

CONCEITO BRANCO  ITEM 4 3 2 1 0 
TOTAL 
GERAL  

1 41 7 1 0   50  
2 41 9 0 0   50  
3 38 11 0 0 1 50  

 
        
LEGENDAS:   
    

ITEM EM RELAÇÃO AUTOAVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES  
1 Pontualidade e permanência até o término do horário do evento.  
2 Quanto ao desenvolvimento das aulas mantendo-me atento e interessado.  
3 Quanto à aplicabilidade do conteúdo no meu dia a dia de trabalho.  
        

 

CONCEITO NÃO APLICADO 
   

4 –  
EXCELENTE  

3 – 
BOM 

2 – 
REGULAR   

1– INSUFICIENTE 0 – BRANCO   
 

 
 
 

AUTO-AVALIAÇÃO

80%

20%

0%0%

0% 4 –  EXCELENTE 

3 – BOM

2 –  REGULAR  

1 – INSUFICIENTE

0 – BRANCO

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO    
         

     
CONCEITO BRANCO   ITEM 4 3 2 1 0 

TOTAL 
GERAL   

4 40 10 0 0 0 50   
5 41 9 0 0 0 50   
6 17 22 6 4 1 50   
7 41 8 0 0 1 50   
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8 37 10 1 0 2 50   
         
LEGENDAS: 

ITEM EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO    
4 Quanto à adequação do conteúdo programático do curso.    
5 Quanto à aplicação prática do curso.    

6 Quanto à carga horária.    

7 Quanto à metodologia de ensino.    
8 Quanto aos recursos institucionais utilizados.    

 
 
   

CONCEITO 
NÃO 

APLICADO     
4 –  

EXCELENTE  
3 – 

BOM 
2 –  

REGULAR   
1 – 

INSUFICIENTE 
0 – BRANCO    

 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

80%

20% 0%
0% 0%

4 –  EXCELENTE 

3 – BOM

2 –  REGULAR  

1 – INSUFICIENTE

0 – BRANCO

 
 

EVENTO 
CONCEITO BRANCO    ITEM 

4 3 2 1 0 

TOTAL 
GERAL 

   
9 37 12 0 0 1 50    
10 39 10 0 0 1 50    
11 30 18 1 0 1 50    
12 36 13 0 0 1 50    
13 36 12 1 0 1 50    
14 31 17 1 0 1 50    
15 35 14 0 0 1 50    

          
LEGENDAS: 
  

ITEM EM RELAÇÃO AO EVENTO    
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9 Quanto ao atendimento da recepção do evento.    
10 Quanto a equipe de apoio.    
11 Quanto ao ambiente físico do evento (espaço físico do auditório).    
12 Quanto ao serviço prestado pela equipe de informática.    
13 Quanto ao serviço prestado pelo cerimonial.    
14 Quanto a equipe de comunicação (som, acústica, fotografia, mídia, outros).    

15 Quanto a coordenação geral do evento: Equipe da Escola de Contas Alberto Veloso).    
 
      

CONCEITO NÃO 
APLICADO  

  
  

4 –  
EXCELENTE  

3 – 
BOM 

2 –  REGULAR  1 – INSUFICIENTE 0 – BRANCO  
    

 
 

Curso Legislação Previdenciária: Reforma, 
Aposentadoria e Pensão

70%

28% 2%

0%
0%

4 –  EXCELENTE 

3 – BOM

2 –  REGULAR  

1 – INSUFICIENTE

0 – BRANCO

 
 
 

REGISTROS DE ALGUNS DOS MOMENTOS DO CURSO 
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Curso Atendimento ao Cidadão (a distância)  para os servidores TCE-PA 
 
Através de parceria firmada com a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP e a 
Universidade Federal do Pará – UFPA, foi disponibilizada uma “Turma Piloto” para o Curso de 
Atendimento ao Cidadão – Ensino a Distância / EAD. Essa turma foi composta apenas por 
servidores deste Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas. A capacitação objetivou a 
compreensão e a importância do bom atendimento ao cidadão realizado pelos servidores públicos, 
a partir da apreensão de conceitos relacionados ao serviço público e ao atendimento; identificar as 
competências essenciais e necessárias ao servidor público para oferecer atendimento e tratamento 
de qualidade ao cidadão; considerar os princípios éticos e legais do serviço público em sua prática 
no atendimento ao cidadão, de modo a contribuir para a construção de uma boa imagem do serviço 
público. 
 
Com esse foco, a Escola de Contas utilizou dos meios de comunicação internos desta Corte de 
Contas a fim de apresentar a importância do ensino a distância, além dos benefícios na participação 
do aludido. O curso foi realizado no período de 16/11 a 06/12/2010, perfazendo um total de 48 
servidores inscritos.  
 

Curso Atendimento ao Cidadão (a distância) para os Jurisdicionados 
 
E mais uma vez, com o intuito de cumprir o que está no Plano de Gestão 2009/2010, que referenda 
o desejo de intensificar o exercício do seu papel orientador e pedagógico junto aos Jurisdicionados 
e a Sociedade em geral, esta Corte de Contas, solicitou à Escola Nacional de Administração 
Pública – ENAP, outra turma para o Curso Atendimento ao Cidadão. A turma foi oferecida para 
atender exclusivamente aos jurisdicionados. Após fase de pré-inscrição contou com cerca de 960 
servidores inscritos, sendo 350 servidores de 27 Prefeituras e 610 de 29 órgãos estaduais, o que 
demonstra a aceitação plena e a credibilidade na “Instituição TCE-PA”. 
 

Ciclo de Palestras Sobre a Qualidade de Vida 
 
A Escola de Contas “Alberto Veloso”, recebeu demanda da Prefeitura Municipal de Belém através 
de seu Centro de Capacitação Profissional – CECAP e por meio da parceria, o TCE-PA 
disponibilizou dois Instrutores.  
As palestras ocorreram no dia 29/11/2010, no horário de 09h às 11h, cujos temas abordados foram:  
 
1ª Palestra: Maria do Socorro de Campos Monteiro (Fisioterapeuta) -  Tema: "Atividade 



 

 26 

Física/Saúde" 
  
2ª Palestra: Marco Antonio Nobre Pontes (Engenheiro Químico) -  Tema: "Os órgãos do sentido 
e o consumidor de alimentos" 
 
 
 

Projeto de Formação de Instrutores do TCE-PA 
 

A Escola de Contas do TCE-PA, propôs este projeto visando a capacitação e o nivelamento 
dos Instrutores da Corte de Contas. Ele está fundamentado no Plano de Gestão 2009 a 2010, 
aprovado pela Resolução nº 17.794 de 10 de dezembro de 2009, no que tange ao especificado na 
Diretriz Estratégica de nº 4 “Adotar postura orientadora, com desenvolvimento de ações voltadas 
à cidadania (implantação da Ouvidoria) e de interação com os jurisdicionados (realização de 
fóruns, simpósios e implantação da Escola de Contas)”, o que está reforçado no Programa de 
Modernização dos Tribunais de Contas do Brasil - PROMOEX, no Subcomponente: 2.6. - 
Adequação da política e gestão de pessoal, Produto: Instrumento de educação continuada (Escola 
de Contas) criado e implantado, dentro da Atividade:“Criar e estruturar Escola de Contas; 
preparar programação anual de eventos; implementar o funcionamento das atividades”.  
 
Ações específicas do Projeto - Realizadas 

 
1. Ciclos de Palestras: foram elaboradas várias apresentações, cujo tema escolhido foi sobre 
VIOLÊNCIA, com o fito de verificar poder de síntese e clareza dos mesmos. Para o trabalho, foi 
oferecido pela Escola matérias retiradas de jornais e revistas. As atividades aconteceram da 
seguinte forma: 1) exposição individual de temas diversos propostos por cada dupla (livres, mas 
técnico, ligado nas atividades diárias de trabalho); 2) realização de pequeno seminário, onde cada 
participante, elaborou apresentação em slides, objetivando verificar o poder de criação e síntese de 
cada; 

 
2. Plano de Capacitação: consta do Projeto de Formação de Instrutores,  ações de 
capacitação da equipe, no sentido de proporcionar recursos para seus procedimentos de instrutoria, 
dentro de uma concepção pedagógica adequada à teoria do processo ensino-aprendizagem. Nesse 
enfoque foram previstas ações específicas, como por exemplo:  

 realização de uma mini palestra pelo servidor/instrutor Clóvis Luz, sobre Redação 
Oficial; 

 realização de curso básico de informática para instrumentalizar os instrutores de 
conhecimentos adequados da ferramenta, com vistas a elaboração de apresentações 
com o uso de slides (Power Point);  

 
3. Curso de Introdução ao PowerPoint: Para esse curso a Escola de Contas contou com a 
colaboração do Departamento de Informática, o qual disponibilizou o laboratório de Informática e 
um Técnico especializado no assunto, o qual em três momentos ofereceu orientações aos 
instrutores sobre a elaboração de slides. A partir daí, foi elaborado um padrão de apresentação em 
Power Point, a ser utilizado pelos Instrutores, quando em atividade da Escola. 
 
4. Curso de Oratória: conforme previsto no Projeto de formação de Instrutores do TCE-PA, 
foi encerrado ontem, dia 26 de outubro, o Curso de Oratória, promovido pela Escola de Contas 
“Alberto Veloso”. As aulas de fonoaudiologia, foram ministradas pelo Dr. Fabrício Peixoto do 
Nascimento, que além de instrutor do SEBRAE, é Docente de Pós-graduação lato sensu em voz da 
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ESAMAZ e autor do livro Manual prático para Falar ao Público, publicado pelo SEBRAE, em 
2008.  
 
5. Curso Noções de Didática e Técnicas Pedagógicas: as aulas ocorreram no período de 
23/11 a 26/11/201, com o objetivo de propiciar a compreensão de que o “ensino é uma prática 
social concreta, dinâmica, multidimensional, interativa, sempre inédita e imprevisível” e que para 
tanto faz-se imprescindível o preparo deste profissional. 
 
6. Treinamento para a “Implementação da Metodologia de Fiscalização”: O treinamento 
visa iniciar o processo de disseminação da nova forma de atuação da fiscalização exercida pelo 
Departamento de Controle Externo (DCE) da Corte de Contas junto a todos os que, de forma direta 
ou indireta, executam tarefas relacionadas a atividade fim deste Tribunal.  Participarão da primeira 
turma dezenove servidores do DCE (incluindo a instrutora, servidora Patrícia Regina Aleixo 
Farias), dois servidores do Departamento de Informática (DI) e instrutores da Escola de Contas 
Alberto Veloso, que estão em fase de preparação para atuar nas próximas turmas. 
 

Projeto Metodologia de Ensino a Distância - EaD 
 

Esse projeto visa atender à necessidade de o Tribunal viabilizar o alcance de suas orientações 
técnicas, permeadas por aspectos pedagógicos e preventivos, para os jurisdicionados localizados 
em municípios distantes, viabilizando o acesso àqueles que não dispõem de recursos financeiros 
para o deslocamento à capital, bem como imprimir melhorias na rotina de trabalho do Tribunal, 
através da capacitação de seu corpo funcional. 

 
A implantação concluiu-se pelo o oferecimento do Curso Atendimento ao Cidadão, sendo a 1ª 

turma para os servidores do Tribunal de Contas e Ministério Público, totalizando 48 servidores 
participantes e a 2ª turma atendeu cerca de 900 servidores dos órgãos e Prefeituras que compõem o 
Jurisdicionados desta Corte de Contas. 
 

 
Escolha do Nome e Logomarca da Escola 

     
Destaca-se com grande entusiasmo, a definição do nome da Escola de Contas: 
 

 “Alberto Veloso”: Por sugestão do Conselheiro Nelson Chaves e aprovado por unanimidade 
pelo Plenário do TCE-PA, durante a Pauta Administrativa da Sessão Plenária de 09/09/2010, 
foi definido o nome da Escola de Contas do TCE-PA de Alberto Veloso, com o intuito de 
homenagear um ex-servidor da Corte de Contas, tendo sido formalizada por meio da 
RESOLUÇÃO Nº. 17.893, publicada no Diário Oficial do Estado de 16/09/2010;  

 Logomarca da Escola de Contas “Alberto Veloso”: a RESOLUÇÃO Nº. 17.893 autorizou a 
realização de concurso para a escolha da logomarca. O certame aconteceu sob a coordenação 
do Vice-Presidente do TCE-PA, que definiu a votação em três etapas e após o exame das 17 
(dezessete) propostas, das quais foi escolhida a finalista. E no dia 30/09/2010, após a sessão 
plenária, o Presidente da Comissão Julgadora, Conselheiro Vice-Presidente Cipriano Sabino, 
apresentou a proposta vencedora de autoria do servidor Clewerson Queiroz: 
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LOGOMARCA VENCEDORA DO CONCURSO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Suporte Pedagógico e Fonoaudiológco aos Alunos da Pós Graduação em Controle 
Externo 

 
A pedido de cerca de 40 (quarenta) alunos concluintes do Curso de Pós Graduação em Controle 

Externo, foi oferecido aulas de Fonoaudiologia e de Pedagogia. Esse trabalho consistiu na 
apresentação de um curso prático das regras de apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso – 
TCC. As aulas aconteceram na Escola Superior da Magistratura, por dois dias seguintes, 
distribuídos em quatro horas. 
 
-  Ações Desenvolvidas: Comissão Ideias Verdes 
 

b. Processo de Implantação das Propostas Ideias Verdes  (Logomarca) 
 
4.3 Detalhamento das Ações Desenvolvidas 
 

- Processo de Implantação das Propostas Ideias Verdes 
 

O Tribunal de Contas do Estado do Pará desenvolve desde 2008 ações focadas na 
valorização da qualidade de vida e socioambientais, seja no âmbito interno ou externo, entre as 
quais se destaca a coleta seletiva de materiais recicláveis, em parceria com associações de 
catadores. Nesse sentido, e com a finalidade de estimular a participação dos servidores da 
elaboração de ações ambientais promovidas pelo órgão, o Tribunal de Contas promoveu o 
Concurso “Ideias Verdes”, sob a responsabilidade da CAMO – Coordenadoria de Atendimento 
Médico Odontológica.  

O TCE em 2009 realizou o Concurso “Ideias Verdes” para colher propostas entre os 
servidores para realizar outras ações de sustentabilidade, com a finalidade de implementar as cinco 
propostas vencedoras do Concurso “Ideias Verdes” e de melhorar o ambiente de trabalho interno e 
externamente e continuar promovendo estas ações. 

Dezenas de servidores apresentaram suas propostas, sendo escolhidas as cinco melhores 
pela comissão presidida pelo Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha. Os vencedores receberam 
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prêmios confeccionados pela Ong “No olhar”, feitos a partir de materiais recicláveis. 
Os cinco servidores com ideias escolhidas foram: 1º lugar, Hildenar Helser de Aguiar 

Franco lotado na Divisão de Recursos Humanos; empatados em 2º lugar Ubirajara de Jesus 
Andrade, lotado no Departamento de Informática e Kleber Augusto Sabbá de Souza, do 
Departamento de Controle Externo; 3º e 5º lugares, Primenia Suelena Nunes Chama, do 
Departamento de Controle Externo; e, em 4º lugar, Francisco Rodrigues da Silva Filho, da Divisão 
de Recursos Humanos. 

Para implementar as propostas do concurso surgiu a necessidade de constituir a Comissão 
“Ideias Verdes”, à qual caberia desenvolver as ações pertinentes à implantação das propostas 
vencedoras do Concurso “Ideias Verdes”.  

A Comissão buscou alinhar as ações às diretrizes definidas no Plano de Gestão 2009-
2010, abaixo transcrito: 

 
“Implementar uma política interna de Responsabilidade Socioambiental que englobe a 

adoção e/ou manutenção de ações como utilização de papel reciclável, diminuição da utilização 
de material descartável, coleta seletiva de lixo e campanhas de meio ambiente”. 

 
A Comissão, após analisar as propostas vencedoras do referido Concurso, deliberou por 

adotar um plano de ação para viabilizar a construção da formação de um Grupo de Servidores 
Voluntários, 1ª proposta vencedora, os quais deverão dar continuidade ao projeto “Ideias Verdes”. 
Foi deliberado, então, pelos membros dessa Comissão, que deveria ser realizada ampla divulgação 
interna, através da intranet e Rádio, com a finalidade de convidar servidores interessados em fazer 
parte do aludido Grupo de Trabalho. Após composição do novo grupo, a equipe da Escola de 
Contas promoveu diversas reuniões, no sentido de traçar um plano de ação objetivando a 
implantação das propostas vencedoras do referido Concurso. As ações da Comissão “Idéias 
Verdes” foram as seguintes: 
 
- Formação Do Grupo De Trabalho 

 
Veiculação, por meio da rádio e intranet, de convite para servidores e demais colaboradores do 
TCE/PA para integrar o Grupo de Trabalho. Dessa forma, após adesão de diversos servidores, foi 
oferecido curso de orientação e de educação ambiental, na intenção de preparar esses servidores a 
viabilizar as práticas ambientais no âmbito desta Corte de Contas, objetivando o cumprimento das 
sugestões dadas pelas propostas vencedoras do Concurso Ideias Verdes, assim como viabilizar 
ações educativas que permitam o fortalecimento e a implantação de novas políticas de 
fortalefortalecendo o despertar socioambiental para conservação do meio ambiente. 
 
- Palestra: “Eu e O Meio Ambiente Construído 
 
Em 05 de maio de 2010 com o Professor Fernando Marcos Mota Pereira e Silva – Técnico em 
Gestão de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA. Teve como 
objetivos: anunciar ao corpo funcional a implantação das propostas vencedoras do Concurso 
“Ideias Verdes”; sensibilizar os servidores para a questão ambiental e desenvolver atividades 
focadas na sustentabilidade, bem como divulgar ao público externo as práticas de responsabilidade 
ambiental realizadas pelo TCE-PA. 
 
Como resultado da palestra foi possível perceber o real interesse do corpo funcional, que 
sensibilizados e conscientizados para a temática, permitiu que as práticas no âmbito do Tribunal 
extrapolem os “muros”, produzindo bons “frutos” à sociedade que usufrui do trabalho 
institucional; maior visibilidade do público alvo, quanto a concretização das cinco propostas 
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vencedoras do Concurso “Ideias Verdes” dentro Tribunal de Contas do Estado do Pará; divulgação 
para público externo, das ações ambientais desenvolvidas pela Corte de Contas, através do Portal 
TCE-PA; atender as expectativas dos vencedores do Concurso “Ideias Verdes”e da Presidência do 
Tribunal em cumprir com um dos objetivos do Concurso “Ideias Verdes”: implementar as cinco 
propostas vencedoras do Concurso “Ideias Verdes”. 

 
 Avaliação do Evento 
Para obtenção de dados específicos, a Comissão elaborou uma Ficha de Avaliação, a qual 

permitiu conhecer a avaliação dos servidores em relação à palestra, à autoavaliação e à 
infraestrutura. Nesse sentido, abaixo estão demonstrados os dados relativos às análises subjetivas e 
objetivas. 

 
1. Avaliação Subjetiva 

 
 Qual o retorno que a implantação das “Ideias Verdes” do TCE-PA fará no dia a dia de 

trabalho? 
 Que ações que faz ou fará para a sustentabilidade do meio ambiente da sua casa, do seu 

trabalho, do mundo? 
Com efeito, foi possível perceber o real interesse do corpo funcional, que sensibilizados e 

conscientizados para a temática, permitirá que as práticas no âmbito do Tribunal extrapolem os 
“muros”, produzindo bons “frutos” à sociedade que usufrui do trabalho institucional. 

 
2. Avaliação Objetiva 

 Avaliação em Relação à Palestra "EU E O MEIO AMBIENTE CONSTRUÍDO" 
 
 

CONCEITO BRANCO NULO    ITEM 
A B C D E F    

1 2 7 25 17 1 1    
2 0 5 26 19 2 0    
3 1 7 24 17 1 1    
4 2 7 21 16 2 2    
5 1 3 19 23 3 0    

 
Legenda:          

ITEM ESPECIFICAÇÕES  
1 Conteúdo adequado à teoria e à prática do tema  
2 Quanto à didática (método de repasse do conteúdo) utilizada pelo palestrante.  
3 Quanto ao desenvolvimento da palestra mantendo a atenção e o interesse dos participantes. 
4 Uso dos recursos audiovisuais. 
5 Demonstração de conhecimento do conteúdo do tema. 

 
 
Conceitos: 

CONCEITO NÃO APLICADO 
A - 

INSUFICIENTE  
B – 

RAZOÁVEL 
C –               

BOM 
D – 

EXCELENTE 
E -              

BRANCO 
F -                  

NULO 
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PALESTRA

B
13%

C
47%

D
32%

E
3%

F
3% A

2%

CONCEITO A

CONCEITO B

CONCEITO C
CONCEITO D

BRANCO E

NULO F

 
 Avaliação em Relação à Auto-avaliação: Participante 

 

CONCEITO BRANCO NULO     ITEM 
A B C D E F     

6 2 2 25 15 4 0     
7 2 4 21 14 6 0     

 
Legenda:           

6 Pontualidade e permanência até o término do horário do evento. 
7 Quanto ao desenvolvimento da palestra mantendo-me atento e interessado. 

 
Conceitos: 

CONCEITO NÃO APLICADO 
A - 

INSUFICIENTE  
B – 

RAZOÁVEL 
C –               

BOM 
D – 

EXCELENTE 
E -              

BRANCO 
F -                  

NULO 

 

AUTOAVALIAÇÃO

B
4%

C
53%

D
31%

A
0%

E
0%F

0% CONCEITO A

CONCEITO B

CONCEITO C

CONCEITO D

BRANCO E

NULO F

 
 



 

 32 

 

 

 Avaliação em Relação à Infraestrutura: 
 

CONCEITO BRANCO NULO        ITEM 
A B C D E F        

8 1 5 16 30 2 0        
9 0 6 23 24 1 0        
10 3 5 16 29 1 0        
11 1 3 34 16 1 0        
12 1 5 18 28 2 0        
13 1 2 22 27 1 1        
14 1 3 16 33 1 0        

 
Legenda:              

8 A minha satisfação com o atendimento da Recepção do evento.    
9 Quanto à equipe de Apoio (convites, ofícios, contatos telefônicos, entrega pessoalmente dos 

convites, café, banheiros) 
10 Quanto ao ambiente físico do evento (espaço físico do 

auditório) foi ideal?    
11 Quanto ao serviço prestado pela equipe de informática  
12 Quanto a ao serviço prestado pelo cerimonial  
13 A equipe de comunicação (som, acústica, fotografia, mídia, outros) 

divulgação, reportagem, outros   
14 Quanto a Coordenação geral do evento  

 
conceitos: 

CONCEITO NÃO APLICADO 
A - 

INSUFICIENTE  
B – 

RAZOÁVEL 
C –               

BOM 
D – 

EXCELENTE 
E -              

BRANCO 
F -                  

NULO 

 

INFRAESTRUTURA

C
30%

D
55%

B
9%

A
0%F

0%
E

7%

CONCEITO A

CONCEITO B

CONCEITO C

CONCEITO D

BRANCO E

NULO F
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- Novo Local Para o Fumo 
 
A Presidência do TCE-PA determinou a proibição do fumo nas dependências do TCE-PA em 
atendimento à legislação vigente, destinando um novo espaço para a prática do fumo por servidor 
ou por pessoas que estejam nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
 
- II Semana do Meio Ambiente 
 
A realização desse evento ficou sob a coordenação e organização da Coordenadoria Médico 
Odontológica – CAMO/DRH. No entanto, à Comissão “Ideias Verdes” – coordenada pela equipe 
da Escola de Contas – realizou algumas ações, tais como: contato com a Rede Voluntária de 
Educação Ambiental de Belém- REVOLEA; divulgação do evento nas salas do Tribunal; apoio na 
recepção e campanha para a eleição do nome do mascote ambiental. 
 
- Estudo de Viabilidade Econômica 
 
A Comissão enviou ao Departamento de Administração sugestão de um estudo de viabilidade 
econômica para adaptação das propostas vencedoras do Concurso “Ideias Verdes”, tais como o 
consumo racional de água e energia e a segregação do lixo organizacional, dentre outros. 
 
- Gestão do Consumo Racional de Energia e Água 
Baseado na 2ª proposta vencedora do concurso, a Comissão, após estudos, apresentou sugestão à 
Presidência como o uso de sensores de energia e para a captação de águas da chuva, ou outras 
alternativas adequadas à atual estrutura física, no sentido de ser evitado o desperdício de energia, 
uma vez que, atualmente a iluminação desses ambientes ocorre diuturnamente, mesmo sem 
movimentação de pessoas. E no tocante à gestão do consumo da água, sugeriu a elaboração de um 
projeto estrutural, no sentido de permitir que a reforma e/ou adaptação de outros prédios a serem 
adquiridos possam atender aos requisitos de sustentabilidade, prevendo também, a intenção de 
obter a certificação de um “Prédio Verde”.  
 

- Segregação do Lixo Organizacional 
 
A Comissão, após estudos, apresentou sugestão à Presidência do TCE-PA para a coleta seletiva e o 
adequado armazenamento do lixo organizacional do TCE-PA, conforme demonstrado abaixo. 

 
 

LIXEIRAS NAS SALAS E OUTROS AMBIENTES DEVIDAMENTE 
IDENTIFICADAS 

PAPEL METAL PLÁSTICO 

 
NOS CONTÊINERES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS 

LIXO SECO papel, plástico, metal e vidro 
LIXO ORGÂNICO restos de alimentos e rejeito (material sujo e/ou que não serve para a 

reciclagem). 
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- Quadro Ambiental 
 

Com base na 4ª proposta vencedora do Concurso “Ideias Verdes”, a Comissão viabilizou os 
procedimentos administrativos pertinentes necessários a aquisição de um quadro de avisos, no qual 
deverá ser disponibilizado todo o tipo de informação baseada na questão ambiental e nos conceitos 
de sustentabilidade, conforme proposta vencedora. 
 

“COLOCAR AVISOS COMO MELHORAR O MEIO AMBIENTE COMO, O QUE FAZ 
COM BATERIAS, PNEUS, MATERIAL DESCARTÁVEL ETC...” 

 
- Frases E Curiosidades Ambientais 

 
Após estudos e pesquisas em sites ambientais, a Comissão apresentou em junho de 2010 proposta 
de inserção de frases na intranet focadas nos conceitos de sustentabilidade. 
 
- Implementação da 5ª Proposta 
 
De autoria da servidora Primênia Suelena Nunes Chamma que trata: 

 
  “USO DE ADESIVOS SOBRE AS TOMADAS ELÉTRICAS E VÁLVULAS DOS 
SANITÁRIOS” 

 
A implantação antecedeu com a sensibilização dos servidores do Setor de Limpeza para que da 

importância da ação e recebessem orientações quanto aos procedimentos de fixação e de reposição 
dos adesivos. Os adesivos foram colocados em todas as tomadas/interruptores, válvulas sanitárias e 
torneiras existentes no prédio sede do TCE-PA e seus anexos. Abaixo estão demonstrados os 
adesivos confeccionados com o apoio do Núcleo de Comunicação e da Divisão de Apoio 
Administrativo: 
 

 
 
- Cartilha Ambiental 

 
Consta no item 3, da 3ª proposta vencedora do Concurso “Ideias Verdes”, também de autoria da 
servidora Primênia Suelena Nunes Chamma. A Comissão iniciou esse processo, solicitando 
sugestões aos servidores, seja pela intranet, seja pelo Portal do TCE-PA através do e-mail 
institucional - FALE CONOSCO; 
 
- Implantação da 2ª Proposta 
 
O Departamento de Administração – DA, informou  que devido a recente reforma  nos banheiros, 
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não será viável economicamente, realizar nova reforma para adequar as instalações dos banheiros 
(descargas) visando a captação e o armazenamento da água da chuva. Segue abaixo a proposta dos 
servidores Kleber Augusto Sabbá de Souza e Ubirajara de Jesus Andrade, respectivamente:  
 

“CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA PARA UTILIZAÇÃO NOS 
BANHEIROS DAS DEPENDÊNCIAS DO TCE/PA”. 
APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA NAS DESCARGAS DOS BANHEIROS. 
 

- Escolha do Nome do Mascote Ambiental 
 
Na palestra “Eu e o Meio Ambiente Construído” foi lançada a campanha de escolha do nome do 
mascote. A enquete aconteceu durante a II Semana do Meio Ambiente, cujo resultado destaca-se 
abaixo, a qual apresentou o nome “LIGEIRINHO”, como o vencedor: 

 
 

 
- Dia da amazônia : 05 de setembro 
 
A Comissão sugeriu à Presidência a inclusão dessa data no Calendário de Oficial de Eventos do 
TCE-PA, com objetivo de promover eventos que contenham ações sustentáveis que reforcem a 
política ambiental do TCE-PA; 

 
- Força-Tarefa de Proteção da Zona Costeira no Estado do Pará (FTPZC/PA) 
 
A Comissão apresentou sugestão à Presidência de adesão ao projeto coordenado pela Procuradoria 
Geral da União, que consiste na mobilização multinstitucional de órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais, visando a proteção da zona costeira dos municípios de Bragança, 
Maracanã, Marapanim, e Salinópolis no estado do Pará, sobretudo de ecossistemas típicos como 
manguezais, dunas, restingas, falésias, praias e estuários. Desde 2007, a FTPZC tem dois focos: a 
ação preventiva e ação repressiva, onde se busca a conscientização ambiental e a fiscalização para 
se evitar ilícitos e crimes ambientais, tais como a ocupação desordenada de espaços públicos, a 
degradação e poluição ao meio ambiente. O programa conta, atualmente, com o apoio de  28 (vinte 
e oito) instituições públicas federais, estaduais e municipais e parcerias com a sociedade civil e 
iniciativa privada. 
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- Lixeiras Coletoras de Materiais Recicláveis 
 

Na presença da Conselheira Presidente Lourdes Lima, deu-se início no dia 22/12/2010, no andar do 
gabinete da Presidência do TCE-PA, a instalação de lixeiras coletoras de materiais recicláveis que 
servirão para dar início ao tratamento dos diferentes lixos produzidos na Corte de Contas. A 
iniciativa atende a ampliação da coleta seletiva solidária que já acontece no Tribunal. 
  
Nos corredores de todos os andares do prédio principal, dos três anexos e da nova sede da Escola 
de Contas Alberto Veloso, foram colocados os trios de lixeiras para servir como depósito de vidro 
(verde), plásticos (vermelha) e metais (amarela). Já dentro das demais salas de todos os ambientes, 
ficarão as coletoras de papéis, todas na cor azul. E integrantes da Comissão Idéias Verdes seguiu 
de sala em sala, repassando orientações sobre os procedimentos para o descarte de materiais 
recicláveis. 

 

 
 
- Composição da Comissão Ideias Verdes 
 
Por meio da Portaria nº 24.691, de 03/11/2010, a Excelentíssima Sra. Conselheira Presidente 
Lourdes Lima, designou para compor a Comissão responsável pela implementação das propostas 
vencedoras do Concurso “Ideias Verdes” os seguintes servidores voluntários: Vera Ruth de 
Carvalho Fidalgo, Mariúcia de Fátima Dias de Lacerda, Francisco Rodrigues da Silva Filho, 
Rodolfo Roberto Mesquita de Almeida, Renata Cecília Barros do Nascimento, Clóvis Luz da Silva, 
Andrey Francisco Melém Carneiro, Kleber Augusto Sabbá de Souza, José Peixoto da Costa Neto e 
Antonio Carlos Oliveira do Nascimento. 
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5. CENTRO DE MEMÓRIA TCE-PA 
 
 
5.1 Memorial Serzedello Corrêa 
 
-  Atividades de suporte administrativo do Memorial Serzedello Corrêa. 
 

As atividades de suporte administrativo fazem parte do dia a dia do Memorial Serzedello 

Corrêa em apoio ao Projeto de Implantação do Centro de Memória. Tais atividades são essenciais 

para o cumprimento dos objetivos a que se propõe a Implantação do Centro. 

Ao longo do ano de 2010 as atividades exercidas pelo Memorial foram: 

 
 Controle de material de expediente do Departamento; 

 Tramitação de expedientes; 

 Elaboração e impressão de documentos expedidos, como: memorandos, ofícios, solicitações 

internas e outros; 

 Controle de notícias divulgadas na mídia. 

 Convites recebidos. 

 Acompanhamento dos processos de interesse do Centro de Memória do TCE-PA. 

 Controle da distribuição do livro Serzedello Correa: um homem de pensamento, reimpresso 

pelo TCE.  

 Integração/parceria com a Comunicação a respeito do dia a dia do Centro de Memória, todas 

as etapas/acontecimentos/registro de visitações importantes. 

 Controle da capacitação dos servidores do Memorial Serzedello Correa. 

 Participação nos eventos comemorativos e culturais do TCE, os quais estejam vinculados ao 

Gabinete da Presidência. 

 Organização e supervisão do “Espaço Cultural Cons. Clóvis Moraes Rego”. 

 Supervisão dos eventos que ocorrem nas dependências do Centro de Memória 

 Monitoria aos visitantes do Centro de Memória. 

 
-  Atividades do Projeto de Implantação do Centro de Memória do TCE-PA. 
 
- Qualificação da equipe do Memorial Serzedello Correa. 

 
Resultado esperado: equipe informada/ envolvida nos assuntos requeridos pela implantação 

do Centro de Memória e nas funções administrativas.  
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Segundo as diretrizes estratégicas do plano de gestão da nova Presidência, ao que refere-se 

Capacitação, participamos dos seguintes treinamentos: 11 cursos (incluindo 1 especialização e 1 

graduação), 1 treinamento, 1 palestra, 1 Seminário. 

 
- Frequência de público no Centro de Memória do TCE-PA.  

 
Resultado esperado: Que a frequência divulgue a missão e os interesses do Centro de 

Memória, junto ao servidor desta Corte de Contas e para o público externo. 

 

O Centro de Memória completou seu 2° ano de criação, fruto de uma parceria entre o 

Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado, nasceu para comemorar os 150 

anos de Innocêncio Serzedello Corrêa, preservando a história da instituição e a vida e obra de seu 

implantador. Sobretudo, o Centro de Memória existe para aproximar o público externo do TCE, 

preocupando-se em abrir suas portas e sua história para que todos façam parte dela.  

Através do livro de visitação/2010, registrou-se o número de 829 pessoas circulando no 

espaço, aparentemente houve um decréscimo no número de visitantes, contudo explicamos que a 

falta monitoria no espaço gerou perda de registro. Ao longo de 2009 havia, no espaço, apoio de 

monitora, a qual efetivava a presença no livro de assinaturas, portanto a necessidade de um 

estagiário de história, museologia ou turismo seria extremamente valioso. 

Observamos a presença de autoridades nacionais, estaduais, público interno, estudantes, 

professores da rede privada e pública, historiadores, arquitetos, procuradores, políticos, professores 

universitários, museólogo. 
 

Quadro 1: Controle de freqüência do público no Centro de Memória anual de 2010 

MÊS ORDEM N° DE PESSOAS N° DE DIAS ABERTO 

Janeiro a Dezembro 1018 a 1846 829 236 

 
- Distribuição dos livros, sacolas e brinde do Centro de Memória do TCE-PA. 
 

Resultado esperado. Divulgar o espaço e tornar mais conhecida à figura de Serzedello 

Correa como implantador dos Tribunais de Contas do Brasil. Ao distribuir a reimpressão do livro 

Serzedello Correa-Homem de Pensamento, escrito pelo Conselheiro Clóvis Moraes Rego, tornará 

mais conhecida à figura de tão eminente paraense. Além do livro, estamos doando o folder o qual em 

seu conteúdo ressalta o papel interativo entre o Centro de Memória TCE–PA e a sociedade. 
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O livro do Conselheiro Clóvis Moraes Rego, “Serzedello Correa: Homem de Pensamento” 

é um veículo na divulgação do Centro de Memória. Ele propicia uma comunicação e uma interação 

com a sociedade, criando um relacionamento com o propósito de expor e contar a memória 

histórica desta Corte de Contas e da figura de Innocêncio Serzedello Corrêa.  

 
Quadro 2: Controle de saída do livro/ brinde/folder do Centro de Memória anual 

LIVROS DOADOS ANUAL 2010 100 
LIVROS SALDO ATUAL EM ESTOQUE 107 
FOLDERS DOADOS  250 
FOLDERS SALDO ATUAL EM ESTOQUE 395 
BRINDES DOADOS ANUAL 30 
BRINDES ESTOQUE ATUAL 0 
SACOLAS DIFUSÃO RECEBIDAS 500 
SACOLAS DISTRIBUIDAS 164 
SACOLAS ESTOQUE ATUAL 236 
 
 
- Implantação dos serviços complementares  
 

Resultado Esperado: Organicidade nos espaços referente ao Centro de Memória, 

conservação e cuidados especiais em todas as competências que cabem a esta coordenadoria. 

Cuidados de manutenção e administração para manter/conservar e valorizar o patrimônio que 

pertence a esta Corte de Contas. 

 

O Centro de Memória necessita de constante manutenção, para que o patrimônio desta 

Corte de Contas se mantenha limpo, organizado e valorizado.  

Na coordenadoria do Centro de Memória foram executados 85 serviços no ano de 2010. 

São eles; manutenção do espaço, higienização de documentos, mudança de layouts, serviços 

diversos e novos projetos. Além de haver uma sequência de procedimentos com 47 itens 

necessários quando há exposições.  

Restauração, higienização, mudança de layouts,.............................5 

Manutenção com o espaço..............................................................10 

Serviços e novos projetos diversos..................................................40              

             ____________________________________________________________   

               Total                                                                                                  55          
        

Número de itens de procedimentos por exposições     47 total       102 

 
- Levantamento e pesquisa em documentos institucionais e históricos pertencentes ao Centro de 
Memória. 

Resultado Esperado: Pesquisar documentos que fizeram a história da instituição, como 
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fotos, documentos, recortes de jornal (clipping), com objetivo de conservar e acondicionar de forma 

correta. 

 
1° Trimestre  

Foi elaborado um certificado para ser entregue aos artistas que participaram de exposições 

no Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo. O certificado foi elaborado por Silvia 

Teixeira, Dione Guimarães e José Peixoto. 

Em parceria com a Biblioteca foi elaborada lista de documentos institucionais e históricos 

que serão inseridos no Tótem e no Portal do TCE. Será uma revisão sobre a memória histórica e da 

instituição, atualizando os dados e disponibilizando através da tecnologia para a sociedade e um 

trabalho em parceria com o Departamento de Informática. 

 

2° Trimestre: 

O Centro de Memória recebeu convite para integrar o Guia de Museus e Galerias de Arte, 

para tal fizemos um levantamento quantitativo em documentos históricos, vídeos, comendas e 

reserva técnica para o preenchimento dos requisitos para integrar tal guia.  

Elaboração de um vídeo para Exposição Julieta de França: mulher e escultora paraense. 

A equipe do Centro de Memória iniciou pesquisa, para elaboração do texto, através de 

diversas fontes disponibilizadas na Internet (material do Museu da USP), Colégio Barão do Rio 

Branco. Quanto as imagens foram coletadas da Internet de diversas instituições culturais. 

A condução dos trabalhos foi aliada a equipe da Rádio TCE e Ministério Público de 

Contas. 

A qualidade do serviço foi primordial para o sucesso da exposição, dando uma 

visualização tecnológica com a utilização da ferramenta de multimídia. Estimulou a equipe para 

elaboração de um artigo, assinado pela servidoras Rosiane Marcelino, Silvia Teixeira e Lilian 

Carneiro, o qual foi apresentado a Chefia de Gabinete da Presidência e no momento encontra-se 

para publicação no Setor de Comunicação, para publicação na Revista do TCE. 

 

3° Trimestre 

A equipe do Centro de Memória iniciou levantamento para elaboração do catálogo 

comemorativo do I Ano do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rego. O catálogo visará a 

valorização da cultura, através do registro detalhado de todos os serviços efetuados ao longo de 

2009/2010, como número de exposições, currículo dos artistas, obras expostas, parcerias culturais. 

Foi efetuado serviço de manutenção da vitrine do Gabinete Histórico e da Cripta do 
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Memorial através de solicitação do Memorando N°27/2010 para contratação de equipe de técnicos 

especializados.  

Trata-se de limpeza da vitrine principal, pertences de Serzedello Correa, aspiração nas 

paredes internas, desmonte e higienização dos painéis expositivos, busto da Cripta.  

 

4° Trimestre 

A Coordenadora do Centro de Memória e a bibliotecária Rosiane Marcelino elaboraram 

relatório referente ao 1° Aniversário do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Mores Rêgo. O qual 

será apresentado em janeiro de 2011. Assim como um vídeo em parceria com a Comunicação e a 

Rádio TCE, o qual foi sonorizado com música de Mozart, locução de Gisele Moreli e montagem de 

Jose Maria da Rádio TCE.   

Recebemos da Divisão de Apoio Administrativo um 04 pacotes de documentos históricos 

que se encontravam guardados em depósito. Ao longo de 2011 faremos o levantamento 

documental e iniciaremos a higienização para futuro acondicionamento.  

 
-  Notícias diversas divulgadas na mídia interna e externa.  

O Centro de Memória controla e arquiva as notícias divulgadas na mídia interna e externa, 

com a finalidade de haver um cuidado e uma percepção a respeito de como somos vistos e do 

conhecimento que despertamos ao público externo. 

No ano de 2010 foram registradas 58 notícias sobre o Centro de Memória, além de 

publicações em revistas e na Intranet desta Corte de Contas. 

 
Tabela 1: Notícias diversas divulgadas na mídia interna e externa, no ano de 2010. 

Mídia 
Período  Tipo de 

veiculo 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Total 

Intranet 02 02 03 01 08 
Jornal 11 07 17 04 39 
Portal 01 01 -  02 
TV 02 - 04 02 08 
Rádio - 01 -  01 
TOTAL 16 11 24 07 58 
Fonte: Arquivo documental do Centro de Memória. 
 
-  Intercâmbio com outras instituições  
 

Ao longo de 2010 o Centro de Memória recebeu 34 convites, o que demonstra a interação 

do Centro de Memória com outros espaços culturais paraenses e nacionais. Esse número ao longo 

do ano de 2010 demonstra nosso cuidado em manter comunicação entre os espaços afins.  
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Tabela 2: Intercâmbio com outras instituições 

Intercâmbio com outras instituições 
Período 

Tipo de convite 1° 
Trime

stre 

2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Total 

Exposições 01 02 02 04 09 
Parcerias culturais 02 01 01 04 08 
Conferências - 03 01 01 05 
Consertos - 03 - 03 06 
Vernissagem/eventos 
diversos - 01 - 01 01 

Jantar - - - 01 01 
Missa - - - 01 01 
Inauguração - - - 02 02 
Total     34 
Fonte: Arquivo documental do Centro de Memória. 
 
- Galeria dos Presidentes do Tribunal de Contas do Estado do Pará 

 

A escolha do espaço foi determinada em reunião entre a Presidência e os Senhores 

Conselheiros desta Corte de Contas. Foi escolhido o Plenário Emílio Martins, ficando o local mais 

adequado e possibilitando utilizar o Hall de Entrada como um novo espaço cultural. 

Através de sugestão do Senhor Conselheiro Cipriano Sabino, foi trocado o local e as letras 

denominativas do Plenário Emílio Martins, o que contribui para melhor efeito visual do ambiente.  

Para efetivar esses serviços contratou-se uma equipe técnica com experiência em galerias 

e espaços culturais, para criação de um pequeno projeto.  

O projeto foi aprovado e já houve visitação técnica de outra instituição para informações 

acerca dos detalhes da montagem.   
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5.2 Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo 
 

Em 2009, considerando a Resolução N° 17.765, de 03 de setembro, por proposição do 

Excelentíssimo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, foi criado o Espaço Cultural 

Conselheiro Clóvis Moraes. O espaço integrou o Centro de Memória à sociedade e ao mundo 

cultural paraense, com difusão democrática de projetos e ações parceiras com instituições ligadas à 

arte.  

O Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo simboliza a significação criativa e 

imaginativa da vida de uma curadoria e busca se afirmar via programação que se abre para os 

artistas e a sociedade. É a crença de que o homem é um ser capaz de imaginar, sonhar, criar, 

produzir imagens, simbolizando a sua passagem pela vida.  

 

- Ações Administrativas 
 
 Difusão Sócioeducativa 

O programa educativo volta-se para a construção de uma linguagem específica de 

comunicação dedicada àqueles que representam, ao longo da história da instituição, a maior parcela 

do público que frequenta sua biblioteca e exposições. Partindo do contato preferencial com o 

professor, busca-se, por meio de uma série de projetos, atualizar e aprofundar o debate sobre os 

conceitos de folclore e cultura popular com que a escola trabalha. 

Ao ampliar a difusão sociocultural, assumimos a responsabilidade de estar atentos a tudo 

que diz respeito a espaços históricos, culturais e afins. Observamos que esse foco sociocultural tem 

propiciado um contato muito grande com a sociedade. Além de acrescentar valores especiais à 

escola formal e sistema de ensino universitário, como parte do setor educativo informal. 

 
Quadro 1: Difusão Sócioeducativa, no período de 2009- 2010. 

Visitas Guiadas Total 
Escolas da rede pública e privada 315 
Colégio Santa Catarina 240 
Impacto 100 
CEO, IDEAL, OPÇÃO e UFRA 55 
Alunos da rede pública e privada de ensino (Barão do Rio Branco, IESAM) 120 
FIBRA, UNAMA E CESUPA 137 
Total Geral   967 
Fonte: Relatórios Trimestrais, 2009-2010. 
 Distribuição de Convites 

Tabela 1: Distribuição de Convites, por programação, no período de out.2009 a out. 2010. 
Distribuição de Convites 
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Programação Convite 
Impresso 

Convite  
Virtual Total 

Inauguração do Espaço Cultural 350 - 350 
Exposição “Noites Brancas” 380 - 380 
Exposição “Memórias Urbanas” 400 50 450 
Evento “8ª Semana Nacional de Museus” 450 40 490 
Comemoração de Aniversário do Espaço Cultural 500 50 550 
Total Geral   2.220 
Fonte: Relatórios Trimestrais, 2009-2010 

 

Na análise da tabela observamos o aumento gradativo do envio dos convites e por 

conseqüência a ampliação do número de convidados, isso deve-se a utilização do convite virtual e 

a realimentação da mala direta, com novos endereços, além da utilização do Guia de Museus e 

Galerias de Arte de Belém, da autora Cristina Alencar. 

 

- Ações em Gestão De Acervo 
 

De acordo com a sugestão do Excelentíssimo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira, para 

formar um acervo de arte para o Tribunal de Contas e assim disponibilizá-lo no futuro à sociedade, 

foram adquiridas as seguintes obras:  

 
Quadro 2: Relação das obras adquiridas para compor o acervo cultural do TCE/PA. 

QUANT. DISCRIÇÃO AUTOR EXPOSIÇÃO 

01 Gravura da “Serie 
Amazônia”medindo 0,40x0,50 cm Jocatos “Noites Brancas” 

01 
Urbana, Mista sobre madeira – 

2010, da “Série Memória Urbana”, 
medindo 0,60x0,60. 

Geraldo Teixeira “Memória Urbana” 

01 
Foto colorida, da “Série Nossa 

Senhora de Nazaré...”, medindo 
0,40x0,60cm 

Anita Lima “Exposição Viva Nossa 
Senhora de Nazaré...” 

01 Foto preto e branca, medindo 
0,40x0,60 Irene Almeida “Exposição Viva Nossa 

Senhora de Nazaré...” 

01 

Barco de Miriti“Procissão Fluvial”, 
multicolorido, medindo 1,30 de 

comprimentox0,50cm de 
largurax0,90 cm de altura. 

Artesãos de 
Abaetetuba/PA 

“Exposição Viva Nossa 
Senhora de 

Nazaré..”/Canoas de 
Promesseiros” 
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- Ações Culturais 

- Inauguração do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo 

 

A solenidade de inauguração do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis  Moraes Rêgo 

aconteceu na terça-feira do dia 13 de outubro de 2009, às 10 horas, em sessão plenária no 

Auditório Emilio Nogueira. O objetivo do Espaço é fomentar e valorizar a produção artístico-

cultural do Estado, uma vez que o TCE oferece aos artistas um local privilegiado para que seus 

trabalhos sejam vistos. 

 

Figura 1: Sessão Plenária de Inauguração do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo no Auditório 
Ministro Elmiro Nogueira. 
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rego. 

 

Para o Conselheiro Nelson Chaves a criação de um espaço cultural no hall do TCE “é uma 

forma de incentivar os talentos locais e deixar a arte mais perto da sociedade. Não é apenas a fria 

burocracia que envolve esta casa”. 

A solenidade foi marcada de emoção e orgulho por parte dos familiares. Um momento 

marcante foi o descerramento da fita inaugural pelo filho Clóvis de Moraes Rêgo Filho e o 

Conselheiro Nelson Chaves. 
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Figur
a 2: Encerramento da fita inaugural do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo 
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo 

 

Para inauguração do espaço foi escolhido o artista plástico Ronaldo de Moraes Rêgo, com 

a exposição denominada “Olhar do Filho”, renomado artista paraense, com prêmios nacionais, que 

apresentou seu acervo pessoal. 

O público também pode conferir a exposição “Brinquedos de Miriti”, produzida pelos 

artesãos de Abaetetuba/PA. 

Estiveram presentes no evento os conselheiros do TCE, familiares dos homenageados, 

convidados, artistas e apreciadores das artes. 
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- Exposição “Olhar do Filho” - Ronaldo Moraes Rego 

 
13 a 30 de outubro de 2009 

 

A obra de Ronaldo Moraes Rêgo é uma das mais personalizadas das artes plásticas 

contemporâneas no Pará. Afastado a algum tempo da pintura, “retorna com força, abordando a 

mesma temática, que não difere da anterior”, assim ele fala como tivesse sido interrompida por 

motivos alheios à sua vontade. As obras buscam nas cores da região os elementos para a 

construção de sua estética. 

Nas gravuras das folhas, com gradações cromáticas bem estudadas, onde a forma iria 

abordar, como se de uma visão maior partisse com lente macro e focalizasse partes, detalhadas de 

árvores, folhas e texturas. 

Essas texturas são o forte da concepção artística de Ronaldo. O forte apego à 

terra. As cascas com manchas o levam a construir figurativo com conceito abstrato. O 

que pode ser contraditório 

não o é. A estética de 

Ronaldo esta centrada 

nesse processo. As 

experiências com caixas, 

onde colocou favos e 

detritos dos ninhos das 

abelhas são parte desse 

processo de investigação.  

No branco com 

que são pintadas as 

mangueiras paraenses 

surge a contradição do tempo. Destruição e contradição, a obra de Ronaldo Moraes 

Rêgo busca nas cores da Região os elementos para a construção de sua estética. 

 
 

 Circuito Expositivo 

Em face do Tribunal possuir em sua recepção a tela, “Sementes-oléo sobre tela-1986”, do 

referido autor, a exposição ocupou o entorno da referida obra com 10 telas expostas em cavaletes. 

 

 
Figura 3: Obra da exposição “Olhar do Filho”. 
Fonte: Acervo de Ronaldo Moraes Rego 



 

 48 

- Exposição “Brinquedos de Miriti” - Artesãos de Abaetetuba/PA 

 

13 a 30 de outubro de 2010 

 

Ao longo da história da quadra nazarena, os brinquedos de miriti são uma das tradições 

paraense que denotam forte apelo cultural. Com este 

olhar pela valorização das artes populares, 

optamos, portanto, em montar uma pequena 

mostra dos artesãos de Abaetetuba/PA, com seu 

artesanato transformado em arte.  

Inicialmente, foi efetuado contato com a 

Associação dos Artesãos de Brinquedo de Miriti, 

localizada no município de Abaetetuba e uma 

viagem foi planejada com a finalidade de 

aumentar o conhecimento sobre o assunto.  

Ao visitar os artistas em seus espaços de 

trabalho, passamos a ter um entendimento da 

maneira como trabalham em equipe, como é feita a 

distribuição de responsabilidades na elaboração desses brinquedos. Enfim, a finalidade da viagem 

foi conhecer os trabalhos, adquiri-los e 

divulgar aos artesãos o novo olhar 

dispensado a cultura por este Tribunal. 

Ou seja, facilitando, desta maneira, a 

elaboração da curadoria para expor e 

divulgar a arte popular paraense.  

Visitamos o Atelier dos 

Artesãos Raimundo da Silva Peixoto 

(Diabinho), Manoel Raimundo 

Sozinho Miranda, (Dezidério), Antônio 

Santos, este último presidente da  

 

 

 

 

 
Figura 4: Circuito da exposição “Brinquedos 
de Miriti”. 
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural 
Conselheiro Clóvis  Moraes Rêgo. 

 
Figura 5: Circuito da exposição “Brinquedos de Miriti”. 
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis  
Moraes Rêgo. 
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Associação de Artesãos de Brinquedos de Miriti. 

A curadoria da Coordenadora do Centro de Memória do TCE/PA Silvia Teixeira expressa 

a forte historia do miriti na cultura paraense. 

 

 
Figura 6: Painel da curadoria da exposição “Brinquedos de 
Miriti”. 
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis  Moraes 
Rego. 
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 Circuito Expositivo 
 

O circuito expositivo foi composto de: 

 02 cubos, nas dimensões 50 cm larg. x 80 cm alt., pintados de azul do Círio:o primeiro contendo 

uma berlinda de miriti crú, com 

fitas do Círio e o segundo contendo 

paneiro com pato grande e mini 

paneirinhos com patinhos coloridos 

enfeitando as laterais. 

 Instalação em parede branca 

com barquinhos coloridos 

simulando romaria fluvial.  

 Painel com texto adesivado, 

expressando a história do miriti. 

 Girândolas, Zéguidegues, Par de 

Namorados Dançando, Par de 

Namorados Abraçados, Cobras, 

Barquinhos tipo montaria, 

Barquinho tipo popopô, Casinhas, 

Passarinhos na gaiola, Cobras. 

Passarinho comendo, Paneiro com 

pato, Fitas coloridas do Círio de 

Nazaré, 01 Berlinda de Miriti crua, 

01 Imagem de Nossa Senhora de 

Nazaré, de miriti, cor natural, 

Passarinhos e Peixes coloridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Circuito da exposição “Brinquedos de Miriti”. 
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis  
Moraes Rêgo. 
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 Material Divulgativo 

 

A ideia do convite da inauguração nasceu a partir do quadro de Ronaldo Moraes Rêgo, o 

qual pertence ao acervo do Tribunal de Contas do Estado do Pará. O convite foi uma criação dos 

servidores Silvia Teixeira, Dione Guimarães e José Peixoto, contamos com a colaboração da 

Divisão de Apoio aos Conselheiros na elaboração das etiquetas e mala direta. 

Iniciamos uma mala direta direcionada ao Espaço Cultural, com nomes de pessoas ligadas a 

arte, estudiosos e autoridades. 

 

 
Figura 8: Convite de Inauguração do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis 
Moraes Rego, 2009. 
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis  Moraes Rêgo do Centro 
de memória do TCE/PA 
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A criação do folder que foi distribuído aos convidados, com a imagem de obras e breve 

currículo de Ronaldo Moraes Rêgo, ficou por conta dos servidores Silvia Teixeira, Dione 

Guimarães e José Peixoto. 

 

 
Figura 9: Folder da exposição “Olhar do Filho”.  
Fonte: Acervo expositivo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis  Moraes Rêgo. 
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- Exposição “Noites Brancas”- Jocatos 
 

10 de dezembro de 2009 a 30 de janeiro de 2010 
 

A mostra denominada “Noites Brancas” reuniu trabalhos realizados pelo artista 

desde 2005 com a utilização de objetos escultórios feitos a partir de latas e manteiga, 

queijo cuia, ervilhas e outros 

alimentos.  

O trabalho exposto 

contém uma instalação que 

leva o nome da exposição, 

toda ela concebida com 

fragmentos de latas de 20 

quilos de manteiga. Além da 

instalação “Noites Brancas”, 

Jocatos reuniu especialmente 

para a exposição seis 

gravuras em estojos 

acompanhadas das suas 

respectivas matrizes e outras 

trinta gravuras soltas (sem 

moldura). Dentre as seis 

gravuras acompanhadas das 

matrizes, encontrava-se o 

trabalho denominado 

“Lembrança de um Amor 1h45”, que é uma gravura em metal oriunda de parte lateral da 

lata de manteiga Regata de 10kg, colocada em estojo de madeira. 

O artista plástico Jocatos nasceu em Belém, e tem suas obras comercializadas 

desde os anos 70. Especialista em Estudos Culturais da Amazônia pela Universidade 

Federal do Pará - UFPA, Jocatos desenvolve trabalhos como gravador, pintor, escultor e 

educador. O artista já apresentou suas obras em mostras, premiações artísticas, salões, 

bienais, e possui acervos em museus paraenses, brasileiros e no exterior.  

 

 
Figura 10: Obra da exposição “Noites Brancas”. 
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis  
Moraes Rêgo. 
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 Circuito Expositivo 
 

O circuito expositivo foi composto de: 

 04 cubos, nas dimensões 0.50 larg. x 0.80 altura, pintados de preto com 

esculturas e matrizes de gravura.  

 Estante de ferro, com 04 prateleiras, pintada de preto, com as gravura do 

artista que se encontravam à venda. 

 Painel na parede principal, em madeira, medindo 4 metros por 2 metros, 

pintado de preto, onde encontravam-se as obras “Noites Brancas” 

 Tótem de plotagem medindo 0.55cm.alturaX1.18cm. largura, contendo 

imagem do sacrário. 

 
 Material Divulgativo 
 

O convite foi uma criação cuidadosa e artesanal dos servidores Dione Guimarães, 

Silvia Teixeira e José Peixoto.  

 
Figura 11: Convite da exposição Noites Brancas. 
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo do Centro de memória do TCE/PA 

 
Modelo do marcador, estilo filipeta distribuído no dia da exposição “Noites 
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Brancas”, com breve currículo e imagem do artista convidado. 
 

 
Figura 12: Filipeta da exposição “Noites Brancas” 
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo do Centro de 
memória do TCE/PA 

 
 
 Parceria 

Contamos com a parceria da Chefia de Gabinete da Presidência, do 

Departamento de Comunicação, da Diretora de Apoio Administrativo, da Diretoria de 

Informática e da Biblioteca Ministro Benedito Frade para que todas as necessidades 

fossem atendidas com a maior brevidade. 
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 Público 

A Presidente da Corte de Contas, Conselheira Lourdes Lima, os Conselheiros 

Nelson Chaves e Edílson Oliveira e Silva, a Procuradora Geral de Contas do MPC Maria 

Helena Loureiro e servidores prestigiaram a abertura da exposição do artista, onde 

também compareceram convidados da organização do evento e de Jocatos, além do 

público interessado que soube pela imprensa do acontecimento cultural. 

 

 Mídia  

A mídia fez excelente divulgação em jornal, televisão e observamos crescente 

interesse pelo espaço.  

A inclusão do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo em portais de 

cultura na internet, tais como “Cultura Pará”, demonstra o nível de divulgação que 

estamos alcançando. 

 
  

 

 

 

 
VÍDEOS - CULTURA PARÁ  
AGENDA DA SEMANA. .. MUSEUS E GALERIAS 
LINKS .CRÉDITOS..GALERIA ART-SOL 
REVISTA NÃO-LUGAR. .FOTOGRAFIA/ 
PARAENSE 80/90 
    

 Figura 13: Tela Inicial do Portal Cultura Pará 
 Fonte: Portal Cultura Pará 
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- Exposição “Memória Urbana” – Geraldo Teixeira 
 

16 de março de 2010 a 16 de abril de 2010 
 

O Calendário de Exposições 2010, do Espaço Cultural Cons. Clóvis de Moraes 

Rego, foi aberto com a exposição “Memória Urbana” do premiado artista plástico Geraldo 

Teixeira. 

A exposição resgatar 

imagens da azulejaria da 

periferia de Belém e despertar 

aos apaixonados por Belém esse 

olhar que seus quadros revelam.  

As esculturas são um alerta que 

Geraldo Teixeira provoca a partir 

da utilização de peças de barcos 

abandonados em estaleiros de 

Belém. O objetivo da arte de 

Geraldo Teixeira é nos fazer 

lembrar que somos cidadãos e apela para nossa sensibilidade. Não deixa de ter nesse 

olhar o foco social e crítico peculiar de Geraldo Teixeira. 

São esses objetos que retratam e compõem o que Teixeira define como “arte 

pública”, e fazem parte do atual trabalho do autor, para quem “o grande objetivo da arte é 

nos fazer lembrar que somos cidadãos e que temos 

uma sensibilidade muito grande”, define. 

A exposição destaca ainda, a preocupação 

social e o olhar atento e crítico de Teixeira, 

representado por esculturas como “Salto” e 

“Calmaria”, que retratam o problema do 

escalpelamento de ribeirinhos passageiros das 

embarcações dos rios paraenses. Em junho deste 

ano, Geraldo Teixeira segue para uma temporada 

européia e vai apresentar sua arte em Lisboa, berço 

da arquitetura que ornamentou e decorou a Belém colonial – inspiração do atual trabalho 

do artista. 

 
Figura 14: Obras da exposição “Memórias Urbanas”. 
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis 
Moraes Rêgo. 

Figura 15: Obra “Salto” da exposição 
“Memórias Urbanas”. 
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural 
Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo 
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 Circuito Expositivo 

 
O circuito expositivo foi composto de: 

 1 painel contendo: 06 telas denominadas “Memória Urbana I, II e III nas dimensões 

70x80cm e “Memória Urbana IV, V e VI nas dimensões 80x80cm em técnica mista s/ 

madeira. 

 06 cubos, nas dimensões de 0.50 cm x 0.50 cm, contendo: “Salto, escultura em 

Sucupira, piquiá e alumínio 2010”; “Calmaria, escultura em Piquiá e alumínio 2008” e 

“Rabeta, escultura em Piquiá e aço. 

 01 escultura aquática denominada “Vendaval, escultura em Piquiá e alumínio”. 

 
No circuito expositivo a novidade ficou por conta da utilização do espelho d’água, 

na entrada principal do TCE, onde foi colocada uma escultura apropriada ao espaço. 

 

 
Figura 16: Obra “Vendaval” da Exposição “Memória Urbana” no 
espelho d’água do TCE. 
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis 
Moraes Rêgo. 
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 Material Divulgativo 

 

 
Figura 17: Convite da Exposição “Memória Urbana” 
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo do Centro de Memória do TCE/PA 

 

A partir da exposição do artista plástico Geraldo Teixeira, iniciamos a elaboração 

do convite virtual e a inserção do Espaço Cultural na Internet. 

 
Figura 18: Convite Virtual da Exposição “Memória Urbana” 
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo do Centro de memória do TCE/PA 
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Para exposição “Memória Urbana” foi distribuído um marcador de livro no estilo 

filipeta com breve currículo e foto do artista ao lado de uma de suas esculturas. 

 

 
Figura 19: Filipeta da Exposição “Memória Urbana” 
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo do Centro de 
memória do TCE/PA 
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 Público 

Estiveram presentes artistas plásticos, convidados e servidores desta Corte de 

Contas. Visitantes diversos nos dias que se sucederam a inauguração. 

A desmontagem ocorreu no dia 16 de abril de 2010, entregamos as obras 

diretamente ao artista, devidamente acondicionadas, embaladas e com Termo de 

Entrega. 

 

 Mídia 

A imprensa divulgou amplamente a exposição. A classe artística, convidados e 

afins estiveram presente. 

Abaixo alguma das notícias divulgadas. 

O Liberal, Belém, quinta-feira, 18 de março de 2010, Magazine, O Guia 
Liberal com a programação cultural de Belém. Página 5. 
 
vitr ine 

“Em tudo na vida a arte está 

presente”. Assim Geraldo 
Teixeira resume 
a sua relação com o trabalho 
que desenvolve como artista 
plástico há mais de três décadas. 
Hoje, com 35 anos de carreira, 
o artista faz um resgate 
do legado estético da colonização 
portuguesa em Belém, 
manifestado através das obras 
que compõem a exposição 
“Memória Urbana”, no Espaço 
Cultural Conselheiro Clóvis 
Moraes Rêgo, do Tribunal de 
Contas do Estado. O trabalho é 
um alerta sobre a degradação, 
o descaso e a desvalorização 
da memória e da história da 
capital paraense. 
A exposição foi inaugurada 
na última terça-feira e permanecerá 
aberta à visitação por 
um mês, chamando a atenção 
dos apaixonados por Belém, 
sobre esses aspectos que vêm 
acontecendo na cidade das 
mangueiras ao longo dos anos. 
Na exposição, que tem entrada 
franca, os visitantes poderão 
apreciar as pinturas “Memória 
Urbana” e as esculturas 
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produzidas com peças trans- 
 

 

 

- EVENTO “8ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS” 
 

O Tribunal de Contas do Estado do Pará visando intensificar sua relação com 

entidades parceiras no âmbito cultural aceitou convite do Museu da UFPA para trabalhar 

em ações culturais durante a 8ª Semana Nacional de Museus cujo tema “Museus para 

Harmonia Social”, ocorreu entre 17 e 23 de maio de 2010.  

O propósito foi mobilizar os museus brasileiros, espaços culturais, bibliotecas e 

afins a aderirem ao tema da Semana, a partir de um esforço de adequação de suas 

programações por um período específico, intensificando a relação desses com a 

sociedade. 

O Centro de Memória do TCE passou a fazer parte pela 1ª vez da agenda de 

eventos permanentes do 

Instituto Brasileiro de 

Museus (IBRAM) e sua 

programação encontra-se 

publicada no catálogo 

nacional da 8ª Semana de 

Museus. 

Desde a sua 

primeira edição em 2003 a 

Semana Nacional de 

Museus já divulgou a 

programação de 2.445 

instituições museológicas, envolvendo 7.473 eventos, entre seminários, shows, 

exposições, visitas guiadas e palestras, exibição de filmes e documentários.  

A programação do Centro de Memória do TCE teve o viés cultural, histórico e 

pedagógico com a missão de interagir com a proposta de cunho social que o tema da 

Semana sugere. A programação foi composta pela: Exposição “Julieta de França: mulher 

e escultora parense”, Apresentação do Coral do TCE no Museu da UFPA, Difusão 

socioeducativa com a temática “Visitando Julieta” tendo a participação das escolas da 

 
Figura 20: Banner da 8ª Semana Nacional de Museus, IBRAM 
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rego 
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rede estadual e particular de ensino, Universidade Federal e Universidades Particulares e 

o Concurso “Conhecendo Julieta de França” com a participação dos servidores do TCE.  

 

 

- Exposição “Julieta de França: mulher e escultora paraense” 

 
18 de maio de 2010 a 31 de maio de 2010 

 

A exposição “Julieta de França: mulher e escultora paraense” ofereceu à 

sociedade atividades de interação com a história da escultora, que se destacou no 

mundo das artes no final do 

século XIX e início do 

século XX, quebrando 

paradigmas por ser a 

primeira mulher e artista 

brasileira a conquistar o 

prêmio de viagem ao 

exterior. 

Em Paris estudou na 

renomada Academie 

Julian e no Instituto Rodin, 

neste último recebeu 

grande influência do 

famoso e conceituado 

escultor francês Auguste 

Rodin. 

 

 

 

 

Em Belém, as obras da escultora paraense Julieta de França, as quais têm 

conhecimento, são:  

 busto de Serzedello Corrêa, em bronze, datado de 1900, o qual faz parte do 

acervo do Centro de Memória do TCE-PA; 

   
Figura 21: Fotografia de Julieta de França trabalhando em seu ateliê. 
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rego 
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 busto do Barão do Rio Branco, em mármore, que se encontra nos jardins da 

Escola Barão do Rio Branco, em Belém. 

 

 Circuito Expositivo 

 

O circuito expositivo foi composto de um painel pintado de marrom, com a 

curadoria de Jussara Derenji, contendo assinatura de Julieta de França e duas imagens, 

plotadas das figuras de Julieta e Carmem Souza.  

Importante ressaltar quem foi Carmem Souza. Trata-se de uma escultora 

portuguesa, de família paraense, autora das obras/moldes que fazem parte da 

exposição, as quais vieram do MUFPA com a missão de ajudar na composição lúdica, 

para melhor entendimento/visualização dos alunos que aqui estiveram por ocasião da 

visita dos colégio e universidades. 

A curadoria da Diretora do Museu da UFPA Professora Jussara Derenji provoca 

uma reflexão sobre a trajetória profissional da brilhante artista paraense. 

 

 
Figura 22: Painel da curadoria da exposição “Julieta de França”. 
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rego. 

 
 

 

 

A abertura da exposição ocorreu no dia 18 de maio logo após sessão plenária onde a 

Professora Jussara Derenji recebeu homenagem por parte da Conselheira Presidente 
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Lourdes Lima e dos Conselheiros Nelson Chaves, Ivan Barbosa, Edilson Silva, 

Procuradora Chefe do Ministério Público Maria Helena Borges Loureiro e Conselheiro 

Cipriano Sabino. Seguida de coquetel no Espaço Cultural, com música da rádio TCE 

posicionada na recepção. 

 

 
Figura 23: Após a Sessão Plenária de abertura da Exposição “Julieta de França”, da direita para esquerda 
Conselheiro Vice-Presidente Cipriano Sabino, Conselheira Presidente Lourdes Lima, Curadora Jurassa Derenji, 
Procuradora Chefe do Ministério Público Maria Helena Borges Loureiro, Conselheiro Edilson Silva, Conselheiro 
Nelson Chaves e Conselheiro Ivan Barbosa. 
Fonte: Rodrigo Lima, fotógrafo do TCE, 2010 
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- Difusão Sócioeducativa “Visitando Julieta” 
 

A difusão socioeducativa “Visitando Julieta” seguiu um roteiro determinado pela 

coordenadoria do Centro de Memória, pelos sócios educadores e pela direção do 

MUFPA. 

O encontro reuniu alunos e professores nas dependências do MUFPA, seguindo 

a pé para Escola Barão do Rio Branco, onde conheceram o busto esculpido em 

mármore, do Barão do Rio Branco, a qual está situado no jardim da escola. A seguir os 

alunos e professores seguiram para o Tribunal de Contas do Estado do Pará, onde 

encontraram a escultura de Innocencio Serzedello Correa, em bronze, com data de 1900, 

além de três esculturas em argamassa, as quais serviram de molde para a elaboração de 

escultura final, datadas da década de 30, do século XX. Durante a permanência dos 

alunos houve apresentação do vídeo sobre a vida de Julieta França 

 

 
Figura 24: Esculturas em gesso da artista Carmen Souza 
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo do Centro de memória do 
TCE/PA 
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Figura 25: Alunos participando na Difusão Sócioeducativa “Visitando Julieta”  
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo do Centro de memória do 
TCE/PA 

 

O teor cultural da difusão socioeducativa continha explicações da maneira como 

se elabora/molda uma escultura, com a visualização de moldes em gesso, esculpidos 

pela artista Carmem Souza, escultora portuguesa, de família paraense, cujas obras 

compõem o acervo do Museu da UFPA, gentilmente cedidas ao TCE para ajudar junto 

com as fichas do acervo histórico a compor o lúdico na compreensão dos alunos.  

 
Quadro 3: Difusão Sócioeducativa, no período de 18 a 31 maio de 2010. 

Visitações Total 

Alunos da rede pública e privada de ensino (Barão do Rio Branco, IESAM) 120 

FIBRA, UNAMA E CESUPA 137 

Total Geral   237 
Fonte: Relatórios do 2º Trimestre, 2010. 
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-  Concurso “Conhecendo Julieta de França” 
 

 
Figura 26: Bolsistas do TCE/PA, assistindo o vídeo ”Julieta de França :vida e Obra” 
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo do Centro de memória do 
TCE/PA 

 

Outra ação da exposição “Julieta de França” foi a elaboração de um vídeo 

multimídia que retrata a vida e obra da escultora. A produção do vídeo contou com a 

participação das servidoras Rosiane Marcelino, Lílian Carneiro, Silvia Teixeira e José 

Maria Bastos do TCE e Silvane Baltazar do Ministério Público de Contas. A interação da 

exposição com os servidores do TCE através do concurso “Conhecendo Julieta de 

França” proporcionou uma movimentação, via intranet, com o questionário de perguntas 

acerca do conteúdo, cujo resultado foi a premiação dos servidores.  
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- Apresentação “Coral do TCE/PA” 
 

 
Figura 27: Apresentação do Coral do TCE no Museu da UFPA ”  
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo do Centro de memória do 
TCE/PA 

 

Como parte da parceria celebrada entre o Tribunal de Contas do Estado (TCE-

PA) e o Museu da Universidade Federal do Pará (UFPA), por ocasião da realização da 8ª 

Semana Nacional dos Museus, o Coral do TCE se apresentou, na tarde desta terça-feira 

18, no Jardim do Museu da UFPA. 

Na oportunidade, prestigiada pela Presidente do TCE-PA, Conselheira Lourdes 

Lima, bem como da Diretora do Museu da UFPA, Jussara Derenji, os trinta integrantes 

ativos e inativos do coral da Corte de Contas executaram as músicas Esse Rio é Minha 

Rua e Pauapixuna de Paulo André e Ruy Barata, Paloma, Cantate Domino e Xote do 

Pará.  

 

 

 

 

 



 

 70 

 Material Divulgativo 

A exposição contou o material divulgativo (camiseta, convites e filipeta).elaborado 

pelo TCE e com o material enviado pelo IBRAM para utilização na VIII Semana Nacional 

de Museus (Banner, camiseta comemorativa, Folders, Cartazes) 

AS camisetas comemorativas foram usadas pelos professores, monitores e pela 

equipe do Centro de Memória na semana de museus. Assim, como utilizamos para a 

premiação do concurso interativo acerca do conteúdo da exposição. 

 

 
Figura 28: Layout da Camisa do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes rego na 8ª Semana Nacional de 
Museus 
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo 
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Figura 29: Convite Virtual da Exposição “Julieta de França”  
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo do Centro de memória do TCE/PA 
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Modelo do marcador de livro no modelo filipeta, distribuída no dia da exposição “Julieta 

De França: mulher e escultora paraense”, foi elaborado pelas servidoras Silvia Teixeira, 

Rosiane Marcelino, Lílian Carneiro (equipe do Centro de Memória) em parceria com 

Dione Guimarães (Gabinete da Presidência) e José Peixoto (Comunicação). 

 

 
Figura 30: Filipeta da Exposição “Julieta de França”  
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo do 
Centro de memória do TCE/PA 

 

 Público 

A exposição contou com a participação de estudantes, professores das áreas de 

museologia, história e artes cênicas, todos visando o conhecimento da vida da 

enigmática figura de Julieta de França. 
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 Mídia 

Sobre a mídia, estamos cada vez mais inseridos como espaço de divulgação 

cultural. As televisões Liberal e RBA fizeram matéria sobre a semana cultural do TCE, 

assim como os jornais de maior divulgação. 

No dia 18 de maio, o programa de rádio nacional “A Voz do Brasil”, elencou as 

instituições que aderiram a Semana Nacional de Museus, dentre elas o Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, com o Centro de Memória e o Espaço Cultural Conselheiro 

Clóvis Moraes Rêgo. 

A Exposição Julieta França: mulher e escultora paraense trouxe uma visibilidade 

positiva e uma excelente contribuição para o meio cultural paraense. 

 

 
Figura 31: Filipeta da Exposição “Julieta de França”  
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo do Centro de memória do TCE/PA 
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- Comemoração de Aniversário do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes 

Rego. 
 

Ao longo deste primeiro ano, o Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo 

foi instrumento de mensagens cognitivas, afetivas e de absorção da cultura paraense, 

portanto visando comemorar o seu primeiro ano de atividades, se fez necessário 

trabalhar um tema genuinamente paraense e nada melhor que a quadra nazarena, com 

suas múltiplas interfaces religiosas, culturais e folclóricas. Elas foram o fio condutor para 

o tema escolhido “....Viva Nossa Senhora de Nazaré...”.  

O objetivo das comemorações visa intensificar e estimular a relação do Tribunal 

de Contas com o público externo e interno.  

A programação foi composta pela: oficina de pintura de arte sacra, visando 

valorizar o servidor através de ações interativas culturais; exposição de fotografias “Viva 

Nossa Senhora de Nazaré...”com a participação de servidoras do TCE e MP que 

integram a equipe de fotográfos FOTOATIVA; exposição “Canoas de Promesseiros” 

trabalho em miritu dos artesões de Abaetetuba com a utilização do espelho d’água do 

TCE e Catálogo com Edição Comemorativa do I Ano Espaço Cultural Conselheiro Clóvis 

Moraes Rego, elaborado pelas servidoras Lilian Damasceno Carneiro, Rosiane Marcelino 

e Silvia Chaves Teixeira, relatando o que aconteceu ao longo do I ano do Espaço 

Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rego, com entrega prevista na abertura do 

Calendário de Exposições 2011. 
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- Oficina de Arte Sacra 
 

24 a 26 de agosto de 2010 
 

A oficina de Arte Sacra foi ministrada gratuitamente pela servidora Dione Célia Guimarães nos dias 24, 25 e 26 de 

agosto no Auditório Elmiro Nogueira. Esta oficina veio de encontro ao Plano de Gestão da administração da Presidente 

Conselheira Lourdes Lima que trata e contempla diretrizes que propiciam avanço no processo do desenvolvimento de ações 

voltadas à cidadania. Sendo este fundamento e a justificativa da oficina que uniu 16 servidoras desta Corte de Contas e os 

trabalhos resultaram na Mostra de Arte Sacra. 

 

 
Figura 32: Alunas na Oficina de Arte Sacra 
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo do Centro de memória do TCE/PA 

 

Foi destaque o empenho, a dedicação e o interesse de todas as participantes, 

assim como a participação da servidora Dione Guimarães que embora exerça suas 

atividades e tarefas diárias no Gabinete da Presidência do TCE-PA se dedicou com 

muito disponibilidade e talento. Com um viés da preocupação com gestão de pessoas 

ocorreram os três dias da oficina de arte barroca, gerando estímulo no grupo que 

trabalhou com empenho e entusiasmo, visualizando oportunizar uma segunda renda em 

suas vidas particulares. 
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- Exposição “Viva Nossa Senhora de Nazaré...”- Anita Lima/Irene Almeida 
 

02 de setembro de 2010 a 26 de outubro de 2010 
 

Com a aproximação do Círio de Nazaré, a cidade começa a respirar na 

frequência de uma das maiores procissões católicas do mundo. A festividade que 

ultrapassou os contornos religiosos se manifesta em diversas esferas, dando margem 

para várias interpretações artísticas, expressões que já fazem parte da história do festejo 

- ora sagrado, ora profano. 

O Círio de Nazaré inspira a todos e a cidade respira folclore, religiosidade, cultura 

e arte. São muitas as manifestações e a exposição “Viva Nossa Senhora de Nazaré...” foi 

aberta como mais uma das interpretações de arte de nossa cidade expressando a 

intensidade fotográfica de Irene Almeida e Anita Lima.  

 

 
Figura 33: Painel da Exposição “Viva Nossa Senhora de Nazaré... 
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo 

 

Segundo Anita, o interessante do trabalho que as duas realizam é que eles se 

complementam devido a linguagem distinta escolhida por cada uma. 'Minhas fotografias 

são coloridas, feitas por equipamento digital, e mostram um lado mais leve e sutil do círio 

de Nazaré. As imagens da Irene são em filme preto e branco e trazem mais a carga 

dramática do festejo religioso. Este contrapeso possibilita um olhar mais abrangente 

sobre a mensagem que queremos passar, a de que o Círio de Nazaré assume muitas 

formas e é tão importante e rico culturalmente exatamente por isso', analisa a fotógrafa. 
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Irene e Anita apresentam ótimo currículo e a exposição registrou fluxo de visitação acima da média, com esta 

acessibilidade a exposição alcançou seu objetivo de difundir a cultura e sua dimensão educacional. 

 

 Circuito Expositivo 
 

A exposição de fotografias reuniu 16 fotos das artistas associadas da Fotoativa, 

apresentando trabalhos divididos entre o olhar de cada uma delas sobre as interfaces do 

Círio de Nazaré. Distribuídas em 02 painéis, 01 painel com a curadoria e uma foto maior 

plotada no vidro da porta do hall de entrada do TCE. 

Um novo conhecer sobre os momentos e passagens da Virgem Santa, com sua 

variedade de romarias, luzes e multifacetadas comemorações! 

 

A curadoria ficou a cargo de Bob Menezes que nos diz       

 
Nunca, como hoje, a imagem esteve tão presente em nossas vidas. 

Com essa freqüência e constância vem, também, uma certa banalização. De tal 

sorte que, para que guardemos e reflitamos sobre uma imagem, se tornou 

imprescindível o talento e a sensibilidade. Aí nos deparamos com fotografias que 

nos levam a pensar no valor do olhar do fotógrafo, pois aqueles instantes 

passaram ou estiveram ao nosso lado e não vimos ou não percebemos. É o que 

acontece com as fotografias de Anita e Irene. 

Vamos ver essa exposição e diversas vezes, tenho certeza, 

pensaremos: como nunca tinha percebido a grandeza de uma cena, a beleza de 

um objeto e a importância da mistura de cores? 

“Viva Nossa Senhora de Nazaré” traz em si todas as facetas da emoção 

e da cultura de um povo inteiro. Viva! 

 

A exposição apresentou significativas fotos que despertaram um interesse 

relevante nos meios editoriais da mídia por retratar o sagrado e o profano com 

delicadeza e sensibilidade. 
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- Exposição “Canoas de Promesseiros” 
 

A exposição denominada "Canoas de Promesseiros” é composta por pequenas embarcações de miriti distribuídas 

no espelho d’água do lago artificial na entrada do prédio sede da instituição. A mostra é uma replica da romaria fluvial, que 

expressa toda a emoção, fé contrição e colorido da festa, dando a idéia de chagada na escadinha do cais de Belém. 

 A estudante Ana Paula Miranda, enquanto observava os barcos e as canoas de miriti, declarou “Não tem como 

não parar para admirar, pois é uma réplica perfeita. A impressão que se tem é de que estamos presenciando o Círio Fluvial“. 

  

 
Figura 34: Convite da Exposição Comemorativa “Viva Nossa Senhora de Nazaré...”  
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo do Centro de memória do TCE/PA 

 

De acordo com a curadoria da Coordenadora do Centro de Memória do TCE/PA Silvia Teixeira e do técnico em 

montagem Manoel Pacheco “a exposição era um projeto antigo que pode ser viabilizado através da parceria com os artesões 

de Abaetetuba/Pa. Conseguimos causar impacto, pois as pessoas se aproximam para tirar foto do lado dos barquinhos, 

principalmente as crianças, que ficam encantadas com a perfeição das embarcações”. 

Os brinquedos de miriti oferecem um show à parte na época do Círio e foram a mola propulsora para compor a 

exposição,.que encantou visitantes e transeuntes que circularam pelo local. 

A exposição faz parte de uma série de eventos relacionados ao Círio e que comemoram o aniversário do Espaço 

Cultural. 
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 Circuito Expositivo 
A exposição foi composta por 250 barcos e canoas de miriti coloridos, distribuídos no espelho d’água do lago 

artificial na entrada do prédio sede da Instituição. 

 
- Exposição “Arte Sacra” 

 
Figura 35: Replicas da imagem de N. S. de Nazaré pintadas na Oficina de Arte 
Sacra. 
Fonte: Acervo fotográfico do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo 
do Centro de memória do TCE/PA 
 
 

A arte barroca tem como principais características sua composição assimétrica, 

monumental e retorcida, esses detalhes substituem a unidade geométrica e o equilíbrio 

da arte renascentista. Outro aspecto do barroco é seu acentuado contraste de claro-

escuro, com cores fortes e a utilização do dourado sendo todos esses fundamentos 

aplicados nos trabalhos das servidoras por ocasião da oficina. 
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A curadoria da servidora e instrutora Dione Guimarães nos diz ”Este trabalho por 

nós ora apresentado, cuja técnica utilizada foi barro rústico, resultou de uma oficina de 

arte sacra oferecida pelo TCE/PA. O objetivo da iniciativa da Corte de Contas, mais uma 

vez, foi de valorizar e integrar seus servidores”. 

 

 Circuito Expositivo 
A exposição é composta por 16 replicas de gesso da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, disposta em uma 

base de madeira e vidro, em formato de altar. As imagens são os resultados dos trabalhos das alunas na Oficina de Arte 

Sacra e encontram-se harmoniosamente integrados com o tema “Viva Nossa Senhora de Nazaré...”.  

 

 Material Divulgativo 

 
Figura 36: Convite da Exposição Comemorativa “Viva Nossa Senhora de 
Nazaré...”  
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo do 
Centro de memória do TCE/PA. 
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- Filipeta 
 

 
Figura 37: Filipeta da Exposição “Viva Nossa Senhora de Nazaré...”  
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo do Centro de memória do TCE/PA 
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- Felipeta da Oficina de Arte Sacra 
 

 
Figura 38: Filipeta da Exposição “Arte Sacra”  
Fonte: Acervo do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo do Centro 
de memória do TCE/PA 

 

 Parcerias 

Para realização das ações foi estabelecida parceria com o Ministério Público de 

Contas, Gabinete da Presidência, Centro de Memória, Departamento de Administração, 

Coordenação de Apoio aos Conselheiros e Assessoria de Comunicação. 
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 Mídia 

 

A estratégia de divulgação da exposição agregou valores à Instituição . 
A música no momento da exposição Rádio TCE, contou a colaboração do servidor José Maria, tocando músicas 

religiosas tradicionais do Círio de Nazaré.         

 

 
Figura 39: Notícia sobre a exposição ”Canoas de Promesseiros” 
Fonte: Acervo da Hemeroteca do Centro de Memória do TCE/PA 
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Figura 40: Notícia sobre a exposição ”Canoas de Promesseiros” 
Fonte: Acervo da Hemeroteca do Centro de Memória do TCE/PA 

 
5.3 Biblioteca Ministro Benedito Frade 

 
 

MISSÃO 
 
“Disseminar informação de qualidade, de forma eficiente e eficaz, visando  
contribuir para a tomada de decisão e geração de conhecimento da sociedade 
como um todo". 
 
VISÃO 
 
“Consolidar-se como unidade de informação referencial de excelência, utilizando-
se de métodos e de tecnologias que permitam a agilização da disseminação e do 
acesso à informação, garantindo a preservação do seu patrimônio documental 
para as gerações futuras”. 

 

A Biblioteca Ministro Benedito Frade está aberta à comunidade em geral para 

consultas e permite o empréstimo domiciliar aos usuários vinculados à Instituição, ou 

seja, aos estagiários e servidores do TCE/PA. 

Além de suas próprias coleções, a Biblioteca, acessa importantes acervos e 

bases de dados do país, com o objetivo de ampliar o acesso à informação aos seus 

usuários. 
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A biblioteca através do sistema de automação SIABI, disponível no portal do TCE 

(www.tce.pa.gov.br), possibilita o acesso remoto ao catálogo do acervo, bem como, aos 

dados do usuário, renovação de empréstimos e reserva de material. 

 
 
- Ações em Gestão de Acervos 
 

As ações de Desenvolvimento do Acervo proposto para Biblioteca terão como 

objetivo estar em consonância com os interesses da Instituição e as expectativas e 

demandas dos usuários. A política servirá de base para o planejamento global da 

coleção oferecendo parâmetros para dar consistência, qualidade e equilíbrio ao acervo, 

bem como, guiar as tomadas de decisões nos processos de seleção, aquisição, 

avaliação e desbaste. Com a explosão bibliográfica, a multiplicidade de suportes e as 

limitações orçamentárias tornam-se necessário a implantação de mecanismos de 

controle que auxiliem os bibliotecários na composição do acervo de forma a promover a 

integração das fontes eletrônicas às coleções e serviços, alterando o paradigma centrado 

no armazenamento para o centrado no acesso. 

 

 Aquisição 

Este serviço é responsável pela aquisição de todo o material bibliográfico e não 

bibliográfico, seja por compra, doação ou permuta. 

 
Tabela 1: Aquisição, por tipo de forma, no ano de 2010. 

Aquisição 
Trimestre Tipo de Forma 1º 2º 3º 4º Total 

Compra 385 0 0 0 385 
Doação  18 32 33 28 111 
Permuta  0 0 0 0 0 
TOTAL 403 32 33 28 496 
Fonte: SIABI, 2010 

 
Foram adquiridos 496 títulos, neste ano de 2010. Dos títulos adquiridos, 385 

foram através de compra e 111 por doação. 

 
 Avaliação 

 
Em 2010 com o termino do processo de avaliação para determinar o valor e a 

adequação do acervo acondicionado em 594 caixas, os documentos que foram 

considerados desnecessários em relação aos objetivos da Biblioteca e da própria 
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Instituição foram listado para doação e encaminhamento via e-mail para 15 bibliotecas 

públicas/privadas, do total apenas 3 manifestaram interesse em adquirir o material. O 

processo encontra-se na fase final de distribuição mediante termo de doação. 

 
 Descarte 
 

É o processo de retirada definitiva do material bibliográfico do acervo ativo, com a 

aprovação da Comissão da Biblioteca que não mais atendem às necessidades da 

comunidade, para fins de doação ou eliminação. 

 
Quadro 1: Descarte, por tipo de material, no ano de 2010. 

Tipo de Material Período Motivo 
D.O.E Diversos Excesso de duplicidade de exemplares. 
Jornais Jan./Nov. 10 Interesse temporário 
Revistas Diversas Interesse temporário 
Informativos diversos Diversos Interesse temporário 
 

 
 Preservação 
 

Este serviço é responsável pela manutenção das condições de uso do acervo 

através da conservação preventiva e encadernação. 

As atividades realizadas no ano de 2010 foram: encadernados de 12 Diários 

Oficiais do Estado que correspondem ao segundo semestre de 2009 e o período de 

Jan./Jun. de 2010; higienização do acervo e do ambiente de trabalho durante o período 

de Julho com a utilização das técnicas adquiridas no curso realizado na ABER e no uso 

dos equipamentos de segurança individual (EPI). 

Os materiais selecionados de acordo com os critérios estabelecidos no PDA para 

serem incorporados ao acervo estão sendo higienizados, pequenos reparos e 

encadernação.  

 
 

 Processamento Técnico 
 

Este serviço é responsável pelo tratamento de todos os materiais incorporados 

ao acervo da Biblioteca. No ano de 2010 o total de 2.797 itens incorporados ao acervo, 

sendo 32 livros, 1.149 fascículos de periódicos, 588 artigos de periódicos e 1.028 jornais, 

conforme ilustra a tabela 5. 
 
Tabela 2: Processamento técnico, por tipo de material, nos trimestres de 2010. 

Processamento Técnico 
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Trimestre Tipo de Material 1º 2º 3º 4º Total 

Fascículos 
periódicos  

375 273 273 228 1.149 
Livros  11 11 10 0 32 
Artigos de periódicos 93 356 79 60 588 
Jornais 266 243 272 247 1.028 
TOTAL 745 883 634 535 2.797 
Fonte: SIABI, 2010 
 

 
 Circulação 

 
Este serviço é responsável pela movimentação do acervo, tanto das consultas 

feitas no próprio recinto, como do empréstimo domiciliar. 
 
Tabela 3: Circulação, por tipo de movimentação, no ano de 2010. 

Circulação 
Trimestre Tipo de Movimentação 1º 2º 3º 4º Total 

Consulta 131 75 163 128 497 
Empréstimo/Removação  320 345 410 301 1.376 
Empr. entre bibliotecas  120 80 73 57 330 
Reserva 08 18 40 2 68 
TOTAL 568 518 686 488 2.260 
Fonte: Siabi, 2010. 
 

No ano de 2010 houve um retorno de 1.376 empréstimos. Este aumento em 

relação ao ano anterior deve-se a divulgação do material adquirido através de lista 

bibliográfica publicada na intranet, pela equipe da biblioteca aos seus freqüentadores e 

pelos os alunos do curso de especialização em controle externo para a realização de 

trabalhos. O serviço de renovações de empréstimos e reserva de material bibliográfico 

via SIABI-WEB, cresceu com o oferecimento de treinamentos individuais para estagiários 

e servidores. 

 
 

 Serviços Oferecidos 
 

Os serviços oferecidos à comunidade interna e externa são: acesso à internet, 

treinamento de usuários (Base de dados do acervo), orientação na normalização de 

trabalhos acadêmicos, atendimentos à pedidos de consulta bibliográfica, disseminação 

seletiva da informação e serviço de alerta. No ano de 2010 os serviços prestados foram: 
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 Acesso à Internet  
 

O uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em bibliotecas tem 

acelerado a geração de novos serviços. E, estas sentem a necessidade de acompanhar 

estes avanços, pois a sua razão de ser é o atendimento das necessidades dos usuários 

que cada vez mais estão centradas no uso de múltiplas e crescentes informações. O 

serviço de acesso à internet registrou nos três quiosques o total de 00 acessos, sendo 

65% usuário externo, 35% servidores. 

 
Tabela 4: Acesso à internet, por quiosque, no ano de 2010. 

Acesso à internet 
Trimestre Quiosque 1º 2º 3º 4º Total 

Quiosque 1 63 71 71 95 300 
Quiosque 2 54 59 59 64 236 
Quiosque 3 39 64 64 62 229 
TOTAL 189 194 194 221 765 
Fonte: Siabi, 2010. 

 
 

 Treinamento de usuários 
 

A capacitação de usuários para acesso ao catalogo do acervo SIABI e a outras 

bases de dados atingiu 176 orientações individuais. 

 
 
 Acesso a periódicos eletrônicos 
 

Com a disponibilização de publicações em texto integral por meio dos periódicos 

eletrônicos para acesso remoto. No quarto trimestre a biblioteca recebeu 101 solicitações 

de habilitação de acesso.  

 
 
 Catalogação na fonte 
 

Em 2010 o serviço de elaboração de ficha catalográfica a partir de dados 

extraídos do original da publicação, atendeu 11 solicitações.  

 
 
 Pesquisa Jurídica 
 

Consiste na recuperação da informação contida em documentos jurídicos, tanto 

na legislação quanto na jurisprudência, com o objetivo de disponibilizar de modo eficiente 



 

 89 

e eficaz a informação ao usuário. Este serviço foi fortalecido com a reestruturação do link 

“Normas e Jurisprudências” disponível no Portal do TCE/PA e em breve com a 

cooperação técnica que será realizada com a equipe da IOEPA e Alepa. 

 
Tabela 5: Pesquisa Legislativa, por esfera, no ano de 2010. 

Pesquisa Legislativa 
Trimestre Esfera 1º 2º 3º 4º Total 

Federal 47 20 71 18 156 
Estadual 87 99 59 109 354 
Municipal 0 3 64 0 67 
TOTAL 134 122 194 127 577 
Fonte: SIABI, 2010. 
 
 
 
Tabela 6: Pesquisa em legislação e jurisprudência, por tipo de ato, no ano de 2010. 

Pesquisa em Legislação e Jurisprudência 
Trimestre Tipo de Ato 1º 2º 3º 4º Total 

Acórdão 77 105 105 121 408 
Decreto 79 51 51 48 229 
Resoluções 74 82 82 79 317 
Resoluções Administrativas 19 36 36 33 124 
Portarias 13 14 14 2 43 
TOTAL 262 288 288 283 1.121 
Fonte: SIABI, 2010. 
 
 
6. DA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
6.1 Divisão de Apoio Administrativo 
    -  Atividades supervisionadas pela Divisão de Apoio Administrativo.  
 
       - Controle e Supervisão dos contratos de manutenção firmados por este Tribunal: 
       Controle e prestação de contas de vale alimentação (DAA) . 
       Elevadores Atlas-(Seção de Engenharia de Manutenção)  
       L.Souza Representações- locação da garagem-(Seção de Transporte) 
       ACS Costa-manutenção sistema de refrigeração-(Seção de Engenharia de Manutenção)  
      Posto Icar -fornecimento de combustível-(Seção de Transporte) 
      Damovo-manutenção da central telefônica-(Seção de Engenharia de Manutenção)  
      SGE- confecção de café-(DAA) 
    Optical-vigilância garagem-(Seção de Transporte) 
    V.B.M. PIQUEIRA -jardins das áreas externas e plantas internas do TCE-(Setor de 
Administração dos edifícios) 
 
   - Supervisão e controle das Seções de Transporte; Engenharia de Manutenção e 
Administração de Edifícios: 
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Esta Seção foi criada nos termos do Ato nº30 de 06/06/2000, deste Tribunal, publicado no 
Diário Oficial do Estado em 30/06/2000, tendo suas atividades supervisionadas pela 
Divisão de Apoio Administrativo. Em anexo, relatório anual da referida Seção. 
 
    6.1.a. Seção de Administração dos Edifícios 
Esta Divisão efetuou durante todo o ano, trabalho de coordenação dos serviços de limpeza, 
manutenção e zeladoria dos Edifícios Sede, Anexos I, II, III e Prédio da Coordenação de 
Atendimento Médico-Odontológico, além do apoio a todos  os eventos promovidos pelo 
TCE :Encontro do TCE/3ºsetor, no Auditório do TCE; Dia Internacional da Mulher; 
Conversando com o Contrôle Interno (dois encontros-1º e º semestre), na 
FIEPA;participação no curso “Aperfeiçoamento ao profissional de limpeza”,ministrado 
pelo Senac no Auditório do TCE;apoio na realização do III Fórum coordenado pelo TCE, 
realizado no Hangar; apoio à posse do Cons. Luiz Cunha; apoio na Semana do Meio 
Ambiente, realizada no auditório do TCE; apoio no Círio 2010; apoio na ornamentação 
natalina de 2010; apoio constante durante todo o ano, nas diversas obras e reformas 
executadas nas áreas tanto internas quanto externas desta Corte de Contas, inclusive no 
imóvel da trav. Rui Barbosa. 

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. 

Durante todo o ano, foi efetuado serviço 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. 

 Regularmente foram realizados serviços de pulverização, poda, aplicação de 
remédios e pesticidas,, adubagem no jardim, com nossos servidores sob a supervisão da 
arquiteta Cristina Iudice, servidora desta Casa . 

 Devidos as obras de engenharia executadas nas instalações das edificações do TCE, 
as equipes  trabalharam nos finais de semana e feriados, a fim de manter as áreas em 
condições de uso. Efetuou-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). 

Manteve por todo o ano o Sistema de Coleta de Lixo Reciclável, visando colaborar 
com o programa de Sustentabilidade do Planeta, com a participação da Prefeitura 
Municipal de Belém e ASTRAMAREPE (Associação de catadores de lixo). 

A Seção participou da campanha NATAL SEM FOME promovida pelo TCE. 
 

 6.1.b. Seção de Transportes  
 
– Atendimento 
- Tipo de Serviço: 

 Transporte de técnicos para fiscalizações em Belém e no interior do Estado; 
 Transporte de Conselheiros, Auditores e Diretores em missões oficiais e    particulares; 
 Entrega de ofícios a diversos Órgãos; 
 Transporte de enfermos e funcionários do C.A.M.O. em visitas médicas; 
 Apoio logístico aos setores de Engenharia e Material; 
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 Apoio às campanhas nacionais de vacinação e demandas de órgãos da Adm. Pública; 
 Apoio às solicitações da Cruz Vermelha. 

  - Solicitações Atendidas 
 35% - para  Conselheiros, Auditores e Diretores; 
 50%  para  fiscalizações  D.C.E.; 
 5%  para  Divisão de Material; 
 5%  para  Engenharia e Setor Médico; 
 5% para solicitações externas. 

 
- Conservação / Manutenção  da  Frota 

 Serviços de manutenção ( consertos ), detalhados nas planilhas em anexo; 
 Serviços de lavagem, aspiração, polimento, calibragem de pneus, troca de filtros, óleos e 

itens de suspensão, além de regulagem e descarbonização de motores, realizados em 
nossa Garagem. 

 
- Infra-Estrutura 
 - novos componentes recebidos : - 09 veículos novos; aquisição da nova garagem; 
 - componentes recebidos para ampliação :  - nenhum; 

   - componentes recebidos para adequação:  - móveis de escritório para a sala da chefia da seção; 
relógio de freqüência digital; 01 computador para a chefia da seção; 

   - conservação / manutenção de componentes : - reparo no equipamento captor 2000, que 
identifica anomalias eletrônicas nos veículos; reparo da caixa d’água da garagem;  

   - melhorias implantadas em componentes :  - aplicação de capas de couro nos bancos e laterais 
dos veículos dos gabinetes de conselheiros; 

 
- Licenciamentos de Viaturas Efetuados 

 Viatura Civic-001                      
 Viatura Civic-002                    
 Viatura Civic-003                    
 Viatura Civic-004                    
 Viatura Clio-005                     
 Viatura Civic-006                   
 Viatura Civic-007                   
 Viatura Civic-009                   
 Viatura Pálio-010                  
 Viatura Pálio -011                 
 Viatura Pálio -012                 
 Viatura Pálio -013                 
 Viatura Pálio -014                 
 Viatura Civic-015                   
 Viatura Ducato-016             
 Viatura Ducato-017             
 Viatura Ranger -018            
 Viatura Doblô-019               
 Viatura Doblô-020               
 Viatura Doblô-021               
 Viatura Doblô-022               
 Viatura Doblô-023               
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 Viatura Doblô-024               
 Viatura Clio-025                   
 Viatura Clio-026                   
 Viatura Civic-027                 
 Viatura Civic-028                 
 Viatura Civic-029 
 Viatura Civic-030                 
 Viaturas  P/ Leilão  

                                    Total    =              R$ 3.705,82 
 
 - Contratos Novos ou Renovados : 
 Posto ICCAR; 
 Sekron – Vigilância Eletrônica. 
 
 - Seguros Novos ou Renovados : 
 Nenhum. 
 
 
 
- Ações de Aperfeiçoamento / Melhorias Implantadas: 
- Administrativas  
- Operacionais : 
 
- Melhorias de Resultados Alcançadas : 

 Melhoria da higiene da Garagem; 
 Maior celeridade na confecção de documentos; 
 Maior conforto aos usuários dos veículos; 
 Maior rapidez e eficiência no desempenho das atividades administrativas. 

 
Em anexo, relatório anual minucioso da referida Seção. 
 
    6.1.c. Seção de Engenharia e Manutenção 
 
-Atendimento: 

- Serviços Executados: 
 TR para aquisição de lixeiras para coleta de material reciclável; 
 TR referente a Registro de Preços de materiais, peças e/ou equipamentos para este Tribunal; 
 TR para contração de pessoa física ou jurídica para elaboração Projetos para Adequação e Reforma 

das Instalações Prediais de Proteção contra Incêndio e Pânico das Instalações do TCE-PA 
- Participação no processo licitatório referente a compra de um  imóvel para este Tribunal;  
- Parecer Técnico referente a compra de um imóvel para alojar a Escola de Contas, garagem, etc; 
- Participação na tomada de preço referente a substituição do dois elevadores antigos por novos, 
instalados no edifício anexo II; 
- Projeto ampliação Rede estrutura de lógica, vídeo e voz 
- Elaboração de parecer para não renovação do contrato de manutenção firmado com a empresa 
ACS Costa referente aos serviços no sistema de climatização do edifício sede; 
- Recebimento do Projeto Básico que trata do reforço estrutural do edifício sede;  
- Recebimento do Projeto Básico referente ao sistema de Climatização dos edifícios anexos II e II; 
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- Visita técnica referente a Tomada de Preço 01/2010 que se refere a substituição de dois elevadores 
antigos por novos os que deverá ser instalada no edifício anexo II; 

TERMO DE RECEBIMENTO DO PREGÃO Nº020/2009. 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO  DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2010. 

- Elaboração do novo Termo de Referencia para reforma dos dois elevadores do anexo II, onde 
serão substituídos todos os seus componentes preservando-se somente a cabina. 
- Termo de Referência relativo ao Projeto para aquisição e instalação do novo sistema de 
climatização para os edifícios anexos II e III; 

 
- Instalação Reforma e Construção: 
- Instalação de Ar Condicionado e Elevadores: 
- Inicio dos serviços de reforma do elevador do prédio sede, onde será executado a troca das portas 
existentes por portas em aço inox, os sistemas de controle eletrônico (painéis e abotoadeira) dos 3 
andares, painel do teto. 
- Instalação de quatro Split K-7 60.000 BTU no auditório dando autonomia ao mesmo em relação a 
central de ar condicionado do Anexo II. 
- Instalação de um Split K-7 36.000 BTU no setor de Controle Interno em substituição do Antigo 
Splint de 24.000 BTU que será destinada ao Setor de Divisão de Informação e Documentação. 
- Instalação de um Split K-7 36.000 BTU no setor de Expediente do Departamento de 
Administração em substituição do Antigo Splint de 24.000 BTU que foi destinada ao Setor de 
Comunicação. 
- Instalação de um Split de 24.000 BTU no setor de Comunicação, que foi retirado do setor de 
Expediente do Departamento de Administração em substituição ao antigo Split do setor, que será 
descarregado devido a sua recuperação ser economicamente inviável. 
- Elaboração de Pedido de Material para aquisição de um Split K-7 36.000 BTU para setor de 
Expediente do Gabinete da Presidência.  
- Continuação dos serviços de reforma do elevador do prédio sede, onde será executado a troca das 
portas existentes por portas em aço inox, os sistemas de controle eletrônico (painéis e botoeira) dos 
3 andares, painel do teto. FIRMA CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS LTDA 
- Aquisição de um novo aparelho de ar condicionado de 18.000 BTU, de janela,  destinado ao Setor 
do CPD da Informática. 
- Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento e refrigeração, Aparelhos de 
Janelas e Splits.  Executados em programas de manutenção com conformidade com as normas 
regulamentares (PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle), que é exigência do 
Ministério da Saúde e da ANVISA. Com um contrato de manutenção preventiva, os equipamentos 
recebem inspeções periódicas e calibração apropriada, sendo o conjunto de procedimentos 
realizados em grupos (procedimentos mensais, trimestrais e semestrais). 
- Instalação de Split de 24.000 BTU no Setor de Comunicação que foi retirada do Expediente DA; 
- Aquisição e instalação de compressor de 20TR no sistema de climatização do edifício anexo II; 
- Instalação de um Split de 24.000 btus/h no Setor de Divisão de Informação e Documentação 
retirada do controle Interno; 

- Manutenção corretiva em duas centrais de ar condicionado de 60.000btus/h instaladas no: 
Plenário, 36.000 btus/h na Comunicação, 24.000 btus/h no Planejamento DI e 18.000 btus/h no 
Seção Médico e Odontológico que incluía,  substituição de sensores e placas eletrônicas; 

- Substituição de uma placa eletrônica pertencente ao comando de elevador Atlas Schindler 
instalado no edifício sede. 
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- Recuperação de bombas e ferramentas bosch;    
- Aquisição de um exaustor para copa/café e outro para lanchonete;  
- Retirada de fan coil localizado no 1º pavimento do edifício anexo II; 
- Instalação de mini central de ar condicionado na sala onde funcionara a rádio 

- Retirada da tubulação de água gelada e condensação do térreo do ed. Anexo II e, do fan-coil 
existente no mesmo pavimento;  
- Instalação de equipamentos de ar condicionado de ACJ, frigobar, bebedouros e exintores de 
combate contra incêndios na ESCOLA DE CONTAS DO TCE 
 

- Instalação Elétrica /Lógica /Telefone: 
-Elaboração de Projetos de Lay-Outs, Instalações Elétricas, Telecomunicações e Rede Lógica para 
computadores para inicio das obras de reformas das seguintes salas: 

 Gabinete Consº Luis Cunha; 
 Gabinete Consº Cipriano; 
 Gabinete Consº Ivan Cunha; 
 Sala Radio TCE; 
 Guarita da TV. Quintino Bocaiúva; 
 Sala Setor de Comunicação; 
 Sala No-break; 

- Análise técnica nas faturas de energia elétrica – Rede Celpa(4); 
- Análise técnica nas faturas de Telecomunicações-voz – OI(fixo e Móvel) e Embratel(6); 
- Análise técnica nas faturas de Água e Esgoto  - COSANPA(1); 
- Atualização mensal da Lista de Ramais do TCE; 
- Administração e acompanhamento do Contrato Oi Móvel – Linhas e Aparelhos celulares; 
- Administração e acompanhamento do Contrato com a DAMOVO – Manutenção da Central 
Telefônica de fabricação Ericsson. 

- Solicitações à operadora Oi Móvel: 
 Substituição de aparelhos: 60(sessenta); 

- Ampliação do sistema elétrico da Secretaria do TCE de 27 pontos de elétrica para 64 pontos. 
- Ampliação do sistema elétrico da Secretaria do TCE de 55 luminárias de elétrica para 73 
luminárias. 
- Ampliação do sistema lógica da Secretaria do TCE de 26 pontos para 32 pontos. 
- Ampliação do sistema telefone da Secretaria do TCE de 13 unidades para 14 unidades. 
- Ampliação do sistema elétrico da Divisão de Informação e Documentação de 18 pontos de elétrica 
para 42 pontos. 
- Ampliação do sistema elétrico da Divisão de Informação e Documentação de 21 luminárias de 
elétrica para 29 luminárias. 
- Ampliação do sistema lógica da Divisão de Informação e Documentação de 08 pontos para 16 
pontos. 
- Ampliação do sistema telefone da Divisão de Informação e Documentação de 05 unidades para 06 
unidades. 
- Levantamento dos pontos de Lógicas do Prédio Sede, Anexo I, Anexo II, Anexo III e Anexo IV, 
para posterior. 
- Instalação de 01 (cinco) fax novos na sala do Conselheiro Ivan (sob empréstimo) 
-Substituição de Cabos de som antigos por cabos bicolores de 12 mm e 18mm para as salas do 1º ,2º 
e 3º pavimento do Anexo II 
-Substituição de alto-falantes antigos por alto-falantes coaxiais de 6”” de 20 a 50   em um total 
de 15 unidades 
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-Substituição de potenciômetro antigo por novos potenciômetros de 30  em um total de 60 
unidades. 
-Substituição de transformadores 5Watt e knobs antigos por transformadores e knobs novos de  em 
um total de 15 unidades. 
- Serviços de Ligações Telefônicas pelos telefonistas: 
- Conclusão das instalações Elétricas, Lógica e Telefone dos setores: SECRETARIA, COPA DO 
ANEXO III ANDAR TÉRREO, DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO, 
ESTÚDIO DE SOM. 
- Troca de Luminárias antigas por novas luminárias 100% reflexivas, locais: ENGENHARIA DO 
DCE, 4º CCE, 6º CCE, CORREDORES DO ANEXO II, SECRETARIA, COPA DO ANEXO III 
ANDAR TÉRREO, DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO, ESTÚDIO DE SOM. 
- Início dos serviços de reforma e adaptação das redes elétricas, lógicas e telefone do prédio 
recentemente adquirido para a implantação da Escola de contas do tribunal de contas do estado do 
Pará. 
- Serviços de Ligações Telefônicas pelos telefonistas: 
- Instalação de novas Luminárias de alto rendimento e anti-ofuscantes, bem como lâmpadas e novos 
reatores do tipo eletrônicos de alto fator de potência, contribuindo para a redução do consumo de 
energia elétrica nos Ed. Anexos 2 e 3(não concluído); 
- Otimização, redimensionamento e instalação de novos circuitos elétricos das redes estabilizada e 
normal compreendendo: lançamento de eletrodutos, caixas, acessórios, cabeação, tomadas, serviços 
de conexões, instalação de quadros de distribuição, de luminárias de alto rendimento, identificação 
dos pontos com etiquetas apropriadas, ativação e testes de funcionamento para atender aos pontos 
elétricos demandado pelas obras de reforma realizadas nos seguintes locais: 

 Salas da Secretaria do TCE, no pavimento térreo do Ed. Anexo 3; 
 Salas da Seção de Protocolo e Expediente, no pavimento térreo do Ed. Anexo 2; 
 Sala da AOP, no 2º pavimento do Ed. Anexo 3;  
 Sala do Arquivo Morto, no 4º pavimento do Ed. Anexo 2; 
 Guarita TV. Quintino 

- Instalação do novo quadro de distribuição para circuitos elétricos que atendem a área da garagem e 
novos depósitos, compreendendo também a substituição de todos os circuitos elétricos ali 
existentes; 
- Otimização, redimensionamento e instalação de novos circuitos elétricos para aparelhos de AR 
CONDICIONADO tipo Splits, compreendendo: estudo de cargas, projeto,  lançamento de 
eletrodutos, acessórios, cabeação, tomadas, serviços de conexões, instalação e montagem de 1(um) 
quadro de distribuição inclusive com o lançamento de novos cabos alimentadores; ativação e testes 
de funcionamento para atender aos pontos elétricos das seguintes máquinas tipo splits no Ed. Anexo 
2: 

 No Auditório; 
 Salas Seção de Protocolo e Expediente; 
 Lanchonete; 
 Sala da Rádio TCE  
 Arquivo 4º pav. Anexo 2 

- Instalação de “backbone” para ampliação da rede de lógica do pavimento térreo do Ed. Anexo 3, 
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 18 pontos no referido pavimento; 
- 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: 
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 Sala da Secretaria do TCE no pavimento térreo do Ed. Anexo 3: 32 pontos; 
 Salas Seção de Protocolo e Expediente;  
 Arquivo 4º pav. Anexo 2 

- Instalação/Remanejamento de pontos telefônicos compreendendo o lançamento de eletrodutos e 
acessórios, cabeação, tomadas RJ-11, serviços de crimpagem, etiquetagem, ativação e testes para 
atender: 

 As salas da Secretaria por ocasião das reformas; 
 As salas da Presidência: Assessoria Técnica(1), no 2º pavimento; 
 Arquivo 4º pav. Anexo 2  
 Guarita TV. Quintino 

 
 
- Desinstalação, reinstalação e reprogramação nos aparelhos de fax dos Gabinetes dos Consº Ivan, 
do Setor de Material e do Controle Interno; 
- Instalação de novos circuitos do Sistema de Som Ambiente, compreendendo instalação de 
cabeação, alto-falantes, transformadores, telas e controles de intensidade de volume, contribuindo 
para a melhoria do sistema nas seguintes salas de trabalho; 
 Secretaria; 
 Gabinetes dos Consº Cipriano e Luis Cunha 
 Divisão de Protocolo e Expediente; 
 Sala de Reprografia; 
 Arquivo 4º pav. Anexo 2 
 Guarita TV. Quintino 

- Instalação, montagem e desmontagem de  equipamentos de áudio: mesa digital misturadora de 
áudio 18 canais, caixa de som e microfone nos eventos relacionados a participação de servidores 
do TCE em cursos promovidos pelo TCE; 

- 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 à 
pedidos da Administração do TCE; 

- Instalação de sistema de Projeção de Imagens:  projetor de multimídia e suporte para a Sala de 
Licitações, no 3º pavimento do Ed. Anexo 2; 
- Confecção de cabos para dois microfones e interligação de equipamentos de áudio, na sala da 
radio TCE; 
-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. Sede deste Tribunal; 
-Substituição de Componentes do Sistema Elétrico: 

a)Substituição de interruptores:   
 Guarita, 3ª CCE e Arquivo 5º pav. A3; 

b)Substituição de reatores:  
 Salas Desenvolvimento ( DI ), cabine dos elevadores Ed. Anexo 2, 3ª CCE,  Escadas(6) e 

Corredores(1) do Ed. Sede, Gab. Auditor Edílson, WC 4º e 5º pav. Anexo 3; 
c)Substituição de lâmpadas:  
 Cabine dos elevadores Sede e Anexo 2, 3ª CCE,  Ass. Jurídica, Escadas(3) e Corredores(2) do 

Ed. Sede, Gab. Auditor Edílson(2), WC 4º e 5º pav.(6) Anexo 3; 5ª CCE,  Recepção, Halls dos 
relógios de ponto, Copa Ed. Sede,  1ª CCE,  protocolo, Plenário (2), WC Fem e Mas. 3º, 4º e 5º 
Pav Ed. Anexo 3, Setor médico, Revisão geral no Ed. Anexo 2; 

d)Suportes de lâmpadas e Starters:  
 sem ocorrência; 

e)Luminárias:  
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   Assessoria da Presidência, Ouvidoria, Secretaria,  
f)Manutenção em circuitos de tomadas elétricas:  
 Tomadas de piso: Gab. Presidência; 
 Tomadas de parede ou divisórias: em 2 tomadas na 3ª CCE, 6ª CCE e Sala telefonistas  
 Tomadas especiais: sem ocorrências;  

g)Manutenção em enceradeiras:  
 Substituição de Plugs: 2 unidades; 
 Substituição de motor(enrolamento): sem ocorrências; 
 Substituição de alavancas: 1 unidade; 

h)Manutenção em sistemas moto-bombas:  
 Substituição de contactor: da bomba de recalque d’água do Ed. Anexo 3; 
 Substituição de Relé de sobrecarga: sem ocorrências; 
 Substituição de chave-bóia: de nível superior  do sistema de drenagem da Casa de 

bombas do Ed. Sede; 
i)Manutenção em ferramentas elétricas:  
 Furadeiras: Lubrificação de uma furadeira de impacto 400W Bosch; 

- Execução de procedimentos diários de listagem, análise e retirada de alarmes; 
- Atualização do Programa do sistema de bilhetagem e tarifação : 

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: para ramais do gab. do Consº Luis Cunha; Diretoria de Controle 
Externo; 

- Execução dos procedimentos de programação da Central: 
a)Busca em grupo:  
 ramais da sala de Atendimento aos Usuários ( DI ) 

b)Alteração e/ou inclusão de senha:  
 para ramais do gab. do Consº Luis Cunha; Diretoria de Controle Externo; 

c)Alteração e/ou inclusão de categoria com privilégio:  
 sem ocorrência; 

d)Sistema chefe-secretária:  
 Gab. Consº Luis Cunha; 

e)Listagem e análise de relatórios mensais:  
 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:  
 ramal 0533; 

- Atualização 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, L5, L2 e L14 das rotas analógicas;  
- Detecção de defeito e encaminhamento à Assistência Técnica Especializada os seguintes 
equipamentos:  

a)Aparelhos digitais:  
 6 equipamentos foram para a Assistência Técnica no fabricante(SP); 
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b)Monofones de aparelhos digitais:  
 sem ocorrências; 

c)bloqueadores de linha telefônica:  
 Na Garagem da Tv. Wandenkolk( sem conserto); 

d) Aparelhos Fax-simile:  
 Setor de Material(1), Setor de Recursos Humanos(1) e Divisão de Finanças(1); Controle 

Interno(1); 
e) Microcomputadores:  
 sem ocorrência 
 

 
- 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:  
 0591, 0809; 

d) Substituição de aparelhos danificados por aparelhos novos:  
 Dir. de Finanças(1), Setor de Rec. Humanos(1), Secretaria(8), Promoex(1); 

- Reprogramação de Fax:  
 Plenário, Gab. Consº Cipriano, Gab. Consº Lourdes, Presidência, Setor de Material, 

Seção de Engenharia de Manutenção e Finanças; 
- Atualização dos dados do programa de controle da rede de lógica; 
- Ativação e Testes de funcionamento em ponto de lógica:  
Nas Salas da 3ªCCE(2), 4ª CCE(1) ,1ª CCE(1) e S. Comunicação 

- Substituição de atenuadores: 
 Sala Aposentados (Biblioteca), 3ª CCE e Gab. Edilson; 

- Montagem de Telão e Testes de funcionamento na sala de reunião da Presidência; 
- Substituição de um terminal 15 pinos, sala de áudio/vídeo do Plenário; 

- Retirada dos fan coils bem como a eliminação da tubulação de condensação e água gelada 
- Manutenção Preventiva nas Subestações de Energia Elétrica; 
- Manutenção Preventiva nos Estabilizadores de Energia Elétrica e Sistemas No-breaks que 
atendem a rede de computadores; 

- Substituição de Alto-falantes e controles dos mesmos em alguns pavimentos do Ed. Anexo 2; 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES 
SUBSTITUIÇÃO BANCO DE BATERIAS NOBREAK 10KVA, PLENÁRIO. 
MANUTENÇÃO ESTABILIZADORES DE 30 E 50KVA, TRIFÁSICOS, 60HZ, 220V - REDE COMPUTADORES 
- Serviços de Ligações Telefônicas pelos telefonistas: 

Meses nº de 
Ligações 

jan 3.968 

fev 6.228 

mar 6.874 

Abril 6.010 



 

 99 

Maio 6.251 

Junho 5.867 

Jul 3.968 

Ago 6.228 

Set 5.426 

Out 5.203 

Nov 5.575 

Dez 4.017 

Total 48.545 

 
 
-Obras Civis executadas por terceirização: 
a) Continuação das reformas nas dependências as  da Subestação / No-Break / Comunicação; 
Secretaria; Copa da Secretaria; Guarita Av. Nazaré com banheiro; Guarita Trav. Quintino Bocaiúva 
Estacionamento / Depósitos (Engenharia + SMP);   
Firma contratada: MENA CONSTRUÇÃO 
b) Final da substituição de forros antigos por forros de gesso acartonado removíveis nas 
dependências do Anexo I, Anexo II e Prédio Sede totalizando cerca de 1.900 m² forros substituídos.   
Firma contratada: ANDRADE LEAL ME.  
a) Continuação da colocação de blokete de concreto no pátio de estacionamento e manobras do TCE 
em um total de 700m² ;   
Firma contratada: MENA CONSTRUÇÃO 
d) Colocação de portas em vidros temperados na entrada da Secretaria e no   nos hall do Anexo III - 
Térreo. 
Firma contratada: ANDRADE LEAL ME.  
e) Continuação da Montagem de  Arquivos deslizantes, com capacidade de 17.500 volumes cada,  
para atender as necessidades da arquivamento  de processos do Setor de Protocolo e Expediente.  
Firma contratada: TELOS LTDa. 
f) Montagem de  Mobiliário novos  para atender o novo Layout da Secretaria.  
Firma contratada: ARTLINE LTDa. 
f) Montagem de  Mobiliário novos  para atender o novo Layout da Secretaria.  
Firma contratada: ARTLINE LTDa. 
a) Início dos serviços de impermeabilização de lajes e rufos com manta asfaltica e proteção 
mecânica de piso cimentado,  da cobertura do Prédio Sede.  
Firma contratada: HIDROAMAZÔNIA ENGENHARIA LTDA 
- Construção da cobertura em policarbonato sobre uma estrutura metálica; 
Firma contratada: ANDRADE LEAL ME.  
- Montagem de  Arquivos deslizantes, para atender as necessidades da arquivamento  de processos 
do Setor da Divisão de Informação e Documentação;.  
Firma contratada: TELOS LTDa. 
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- Montagem de  Mobiliário novos  para atender o novo Layout da DID;.  
Firma contratada: ARTLINE LTDa. 
-MASTRO PARA A BANDEIRA DO MERCO-SUL( JARDIM    
 
- Obras Civis  e serviços hidráulicos executados com recursos próprios: 
- Inicio dos serviços para reforma e ampliação do Gabinete do Conselheiro Ivan Cunha 
- Inicio dos serviços para reforma da Sala de Arquivos do DPE, Anexo II, 4º Pavimento.  
- Início dos Serviços de Remoção da escadaria do Anexo II. 
- Termino dos serviços da Construção da Passarela do Seter medico / AnexoII 
- Repintura e Retirada de Infiltrações  nas Dependências do Departamento Administrativo 
- Retirada e colocação de guarnições dos dutos dos aparelhos Splints da Sala de Expediente do 
Departamento Administrativo. 
- Retirada e colocação de guarnições dos dutos dos aparelhos Splints da Sala do Controle Externo.  
- Repintura e Retirada de Infiltrações nas Dependências do Gabinete da Presidência. 
- Manutenção preventiva e corretiva nas instalações hidro-sanitárias em todos os prédios do TCE; 
- Final da Instalação de lavatório de vaso sanitário nos banheiros do Prédio Sede; 
- Instalação de lavatório na Lanchonete do Anexo III; 
- Manutenção e limpeza periódica na cobertura dos prédios do TCE; 
- Manutenção preventiva e corretiva da rampa metálica que liga os Edifícios Sede e Anexo II do 
TCE; 
- Manutenção preventiva das bombas hidráulicas do TCE; 
- Manutenção preventiva e corretiva em molas de porta em diversas salas do TCE; 
- Manutenção preventiva e corretiva em mesas e cadeiras em diversas salas do TCE; 
- Manutenção preventiva e corretiva em portas de diversas salas do TCE; 
a) Conclusão do Studio de Som 
b) Colocação de rodapé de granito nos corredores e escadas do térreo e 1º andar do prédio sede. 
c) Implantação do Jardim do entorno da rampa/passarela de Acesso ao Prédio Sede, Anexo II e 
Anexo II. 
c) Recomposição dos Jardins da Fachada da Av. Nazaré do Prédio Sede e da Fachada dos Fundos. 
- Início das reformas nas dependências sala No-Break / Comunicação; 
- Adequação de áreas afim de acomodar no novo jardim; 
- Recuperação da pintura da fachada lateral do edifício anexo II;  
- Retirada de diversos materiais e/ ou equipamentos antes armazenados no depósito cujo os mesmos 
foram remanejados para área localizada sobre a cobertura do edifício sede; 

- Manutenção e limpeza periódica na cobertura dos prédios do TCE; 
- Manutenção preventiva e corretiva em molas de porta em diversas salas do TCE; 

- Manutenção preventiva e corretiva em mesas e cadeiras em diversas salas 
- Manutenção nos seguintes serviços: infiltração, wcs, bombas hidráulicas, torneiras, telhados, 
pinturas, etc ;  
- Substituição de dois registros de gaveta pertencentes ao sistema de climatização do edifício anexo 
II;  
- Manutenção no sistema de drenagem de água pluvial na garagem do TCE que englobou a retirada 
e recolocação do telhado; 
- instalação de ducha higiênica em wc. feminino localizado no 3º pavimento do edifício anexo II; 

- Manutenção preventiva das bombas hidráulicas do TCE; 
- Memorando referente a aquisição de cadeira suspensa para serviços de manutenção em fachadas; 
- Manutenção corretiva em uma porta automática que dá acesso ao Protocolo; 
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- Reformas dos wcs masculino e feminino localizados no  4º pavimento dos edifícios Anexo II e 
Anexo III; 
- Conclusão das obras de reformas na Secretaria, Copa da Secretaria; Guarita da Av. Nazaré com 
um banheiro;  Guarita da Tv. Quintino Bocaiúva, Estacionamento/Depósitos (Engenharia + SMP);   
- Conclusão da rampa de acesso aos edifícios sede e anexos; 
- Entrega da lanchonete para serviços de lanches e refeição; 
- Reforma da sala de ARQUIVO (4º ANDAR) 
- Reforma e adequação do gabinete do Consº. Luis Cunha;  
- Reforma e adequação do gabinete do Consº. Ivan Cunha ( em andamento ); 
- Instalação de uma Split Cassete 24.000 btu/h em uma sala de Assessoria ao gabinete da 
Presidência; 
- Confecção de armários em madeira para guarita Av. Nazaré; 

PM 076/2010 - SOLICITAÇÃO DE PELÍCULA PARA GUARITA / QUINTINO BOCAIUVA. 

- Adequação de novo jardim às reformas executadas neste Tribunal às proximidades da nova rampa;  
- Contratação de Serviços e da Impermeabilização de Lajes, Calhas e Rufos da cobertura do 
Edifício Sede; 
- Solicitação de portão de ferro; 

PINTURA DA PASSARELA PARA O SETOR MÉDICO 

FITAS ADESIVAS P/ ESCADAS DO ANEXO II E ANEXO III 

PORTAS DE VIDRO TEMPERADO PARA DIVERSOS SETORES DO TCE 

MAN. E AQUIS. DE PERSIANAS DOS GAB. CONS. CIPRIANO E LOURDE LIMA, DA C. TELELÔNICA E 
SECRETARIA. 

REFORMA DA SALA DE ARQUIVO (4º ANDAR) 

ESTRUTURA DO TELHADO DA GARAGEM E DOS DEPÓSITOS DO TCE-PA. 

REVISÃO DAS SALAS DO GAB. ANEXO III – LADO ESQUERDO. 

PEDIDO DE ESPELHO PARA A LANCHONETE. 

PEDIDO DE LIXEIRA PARA A LANCHONETE. 

MANUTENÇÃO NA PORTA AUTOMÁTICA DE ACESSO AO PLOTOCOLO;. 

AQUISIÇÃO DE UMA COIFA PARA LANCHONETE. 

 
- Termos de Referências 
 

PROCESSO SAÍDA DISCRIMINAÇÃO / LOCAL 

2010/00431-0 11/1/2010 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA EM PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 

2010/00432-1 11/1/2010 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA DE CONTAS 

2010/00624-7 14/1/2010 MOBILIÁRIO PARA DIVERSAS SALAS DO TCE 

2010/00824-2 20/1/2010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GAB. DO CONS. 
IVAN CUNHA. 

2010/02565-0 5/3/2010 SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES ANTIGOS POR NOVOS 

2010/01531-7 5/2/2010 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE RODAPÉS 
DE MADEIRA, RODAPÉS DE GRANITO, E CORRIMÃO DE AÇO INOX PARA 
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INSTALAÇÕES DO TCE. 

2010/02881-8 12/3/2010 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO E REFORMA DAS 
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DAS 
INSTALAÇÕES DO TCE-PA. 

2010/02952-6 15/3/2010 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL USADO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO ANEXO V DO 
TCE-PA PARA A ESCOLA DE CONTAS. 

2010/02989-8 16/3/2010 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E DA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, CALHAS E 
RUFOS DA COBERTURA DO EDIFÍCIO SEDE DO TCE. 

2010/11725-9 15/10/2010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – FRIGOBAR, AR CONDICIONADO E 
BEBEDOURO PARA ESCOLA DE CONTAS 

2010/11032-9 29/09/2010 AQUISIÇÃO DE PISOE RODA PÉ EM GRANITOA PARA REFORMA DO PROTOCOLO 

2010/11007-8 28/09/2010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE AUDIO 

2010/09804-1 26/08/2010 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX 

 
- Memorandos 
  

2010/06053-7 10/6/2010 
FORNECIMENTO DE CONTENTORES DE RESÍDUOS PARA COLETA SELETIVA E 
FORNECIMENTO DE TORNEIRAS AUTOMÁTICAS PARA LAVATÓRIOS... (COMPLEMENTO 
ÀS IDÉIAS VERDES). 

2010/09804-1 26/8/2010 CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CORRIMÃO DE AÇO 
INOX DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE  

2010/11007-8 28/9/2010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 

2010/11032-9 29/9/2010 GRANITOS EM RODAPÉS PARA SEÇÃO DE EXPEDIENTE DE ÁREAS COLETIVAS - 
ANEXOS II E III. 

2010/11725-9 15/10/2010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA DE CONTAS E DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA DO TCE-PA. 

 
- Serviços em Execução ou a Executar: 
 
- Instalação: 
- Inicio dos serviços de reforma do elevador do prédio sede, onde será executado a troca das portas 
existentes por portas em aço inox, os sistemas de controle eletrônico (painéis e abotoadeira) dos 3 
andares, painel do teto.; 
- Instalação de novas luminárias tipo alto rendimento e anti-ofuscante nos Ed. Anexos 2 e 3; 
- Substituição do atual sistema de climatização dos ed: anexos II e III; 
- Revitalização das fachadas do edifício sede a qual deverá englobar: substituição de vidros e 
esquadrias; 
- Recuperação das duas rampas que dão acesso ao edifício sede; 

- Substituição de elevadores usados por  novas unidades, instalados no ed. Anexo II; 
- Recuperação e Manutenção: 

- Substituição da tubulação de recalque que alimenta as caixas de água do ed. Sede; 
- Reforma do imóvel localizado na tv: Rui Barbosa onde deverá funcionar o estacionamento, 
almoxerifado da DMP, arquivo da DID e ESCOLA DE CONTAS DO TCE; 
- Reforma do gabinete do consº. Luiz Cunha; 
- Reforma dos gabinetes dos novos conselheiros; 
- Reforma do 5º pavimento do ed: anexo II; 
- Projeto executivo para o sistema de combate contra incêndios; 
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- Substituição de parte da tubulação de água de condensação do sistema de climatização do edifício 
anexo III; 
 
- CONTRATOS: Novos ou Renovados 
 

a) Continuação do contrato de Manutenção entre os Elevadores Atlas Schindler e, da manutenção 
preventiva e corretiva das centrais de ar de fabricação Hitachi; 

b) Continuação do Contrato de serviços de telefonia Móvel pessoal em substituição  ao sistema 
de rádio freqüência para viaturas deste Tribunal; 
    e) Manutenção preventiva e corretiva, DOS ELEVADORES DO ANEXO II E III mensalmente, 
elaborado por equipe técnica qualificada e devidamente uniformizada responsável por revisão 
completa dos componentes de seu equipamento, além de limpeza e ajustes gerais com reposição de 
peças danificadas. 
FIRMA CONTRATADA: ELEVADORES OTIS LTDA. 
 
- 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; 
- 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. 

 
- 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: 
g) Estamos 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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6.2 Divisão de Recurso Humanos 

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; 

Coordenação e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Programa de 
Estágio do TCE-PA e dos Bolsistas da FUNCAP; 

Planejamento, coordenação e acompanhamento das atividades desenvolvidas pela 
Unidade Técnica Gestão de Pessoas - Promoex, com ênfase no 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. 

Planejamento, coordenação e acompanhamento das atividades desenvolvidas pela 
Unidade Técnica Gestão de Pessoas - Promoex, com ênfase no processo de contratação de 
consultoria para definição da Política de Gestão de Pessoas; 

Coordenação e acompanhamento das atividades relativas à Especialização em Controle 
Externo; 

Coordenação e acompanhamento das atividades relativas ao plano de saúde TCE - 
Unimed. 
 
Foram expedidos neste trimestre: 
 
024(vinte e quatro) Declarações; 
0103 (cento e três) Ofícios; 
0259 (duzentos e cinqüenta e nove) Memorandos. 
 
  6.2.a. Seção de Controle de Pessoal 
Cumprindo determinação, esta Seção expõe suas atividades ocorridas no ano de 2010. 
I – ATENDIMENTO 
a) tipos de serviços praticados 
 Elaboração de 971 (novecentos e setenta e uma) Portarias do nº 23.843 ao nº 24.817. 

04 Aposentadoria 
41 Inspeção in loco 
45 Licença pessoa família 
112 Licença prêmio 
366 Licença para tratamento saúde  
11 Escala de férias 
13 Exoneração cargo em comissão 
26 Nomeação cargo comissão 
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73 Conceder diárias 
19 Suprimentos de fundos 
04 Dispensa função 
04 Designação exercer função 
37 Processo licitatório pregão 
146 Substituição 
06 Responder função 
01 Autorização curso prorrogação  
06 Exercer atividades 
01 Tornar sem efeito/Revogar Portaria 
03 Designar comissão especial de recebimento 
08 Facultar/ Suspender expediente 
01 Excluir processo licitatório pregão 
01 Excluir da portaria 
01 Ação popular prejulgado nº 16 
01 Comissão especial auditoria operacional 
07 Programação orçamentária 
01 Designar comissão organizadora do Fórum. 
06 Designar comissão sindicante 
04 Conceder pensão 
01 Designar comissão concurso 
01 Designar comissão exame de contas do Governador 
02 Designar grupo de trabalho 
02 Dispensar servidor temporário 
01 Exoneração cargo efetivo 
01 Exoneração estatutário n. estável 
02 Determinar processo administrativo 
02 Designar participação curso 
01 Designar grupo técnico do PROMOEX 
02 Conceder licença maternidade 
01 Colocar à disposição TRE 
01 Designação representar TCE 
01 Prorrogar processo administrativo 

 Elaboração de 187 (cento e oitenta e sete) Ordens de Serviço; 
01 Excluir gratificação 
28 Lotar servidor 
01 Dispensar aferição ponto 
02 Colocar à disposição lotação 
01 Margem consignável 
31 Remanejar servidor 
37 Atribuir gratificação tempo integral 
80 Gratificação de dedicação exclusiva 
02 Horário de compensação 
03 Facultar/Suspender expediente 
01 Facultar antecipação 13º salário 

 Elaboração de 47 (quarenta e sete) Certidões de tempo de serviço  
 Elaboração de 32 (trinta e dois) Contratos de Servidores Temporários 
 Elaboração de 11 (onze) Termos de Distrato servidor temporário 
 Elaboração de 10 (dez) Termos Aditivos prorrogação servidor temporário 
 Elaboração de 02 (dois) Termos de Posse 
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 Informações em expedientes acerca de antecipação e transferência de férias, e licença prêmio, e 
concessão de licença prêmio e outros direitos dos servidores. 

 
 6.2.b. Seção de Cadastro e Controle de Pagamento 

 
A Seção de Cadastro e Controle de Pagamento, cumprindo determinação, expõe 

o movimento geral ocorrido durante o ano de 2010. 
Neste ano, 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, certidões, ofícios, memorandos, 
pareceres, cálculos diversos referentes a pagamento de salários. 

Executamos também o trabalho de confecção das respectivas consistências e 
pesquisamos em contracheques, folhas de pagamento, pastas e livros, bem como, trabalho auxiliar 
para composição da folha de pagamento mensal e emissão da GEFIP. Emissão Cédula C, envio da 
DIRF 2010, envio da RAIS 2010. Adiantamento do 13° salário pelo Banco REAL, emitindo 
margem especial para o adiantamento. Adiantamento do 13° salário pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Pará, pagamento PIS/PASEP e implantação do relógio biométrico e cadastramento das 
digitais de servidores do TCE-PA. O Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal estiveram 
presentes no auditório deste Tribunal realizando empréstimos consignados para os servidores. . 
Pagamento do 13° salário pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

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 e BMG). 

Executamos também, neste Ano de 2010, 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. 
 
 6.2.c. Seção de Capacitação de Pessoal 

No período de janeiro a dezembro de 2010 foram investidos R$ 85.814,24 (Oitenta e 
cinco mil, oitocentos e catorze reais e vinte e quatro centavos) com taxas de inscrições. Não 
estão contemplados nesse total, os valores com o desembolso de diárias e passagens aéreas. O 
investimento possibilitou inserção de 1004 participações, significando um envolvimento médio 
de 1.86 participação por servidor. A participação nos eventos e respectivos enfoques se 
comportaram conforme a seguir: 

Congressos: 03 eventos. 
Abordagem: XXIV Congresso Brasileiro de Direito Administrativo; VII Congresso de Gestão 
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de Pessoas; II Congresso Amazônico de Direito de Família. 

Cursos: 41 eventos. 
Abordagem: Pós-Graduação em Controle Externo - 6º Modulo – Finanças Públicas e Gestão 
Fiscal Responsável; Consultoria e Treinamento em Cerimonial; Semana Jurídica/2010; 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Legislação Ambiental Integrada ao Sistema de 
Gestão Ambiental; Conceitos e Modelagem de Data Warehouse; Pós Graduação em Controle 
Externo - 7º Módulo – Contabilidade Governamental e Análise e Interpretações das 
Demonstrações Contábeis; Prestação de Contas Com Ênfase na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
Lei 101 de 04/08/2000; Técnicas de Elaboração de Relatórios; Atualização Trabalhista Teoria e 
Prática; Pós-Graduação em Controle Externo - 8º Modulo – Legislação Societária; SEFIP 
/GFIP - Novas Regras de Preenchimento/Retificações/GRRF/Incluindo FAP; Regime Jurídico 
Único; Saúde Mental e Psicopatologia; Aperfeiçoamento para Profissionais de Limpeza; Como 
Gerir Museu; Pós-Graduação em Controle Externo - 9º Módulo – Fundamentos da Auditoria 
Governamental; Pós Graduação em Controle Externo - 10º Módulo – Direito Processual 
Administrativo; Divisão Defensiva e Primeiros Socorros; Planejamento e Controle de 
Manutenção; Gestão de Cerimonial Público/Técnicas de Cerimonial, Protocolo e Etiqueta; 
Produção de Texto e Gramaticalidade; Pós-Graduação em Controle Externo - 11º Módulo –  
Auditoria em Programas Governamentais;  Pós-Graduação em Controle Externo - 12º Módulo 
–  Auditoria de Gestão;  Curso de Aperfeiçoamento Profissional - AUTO DESK CIVIL 3D 
2009 Aplicado a Projeto de Estrada;  Pós-Graduação em Controle Externo – 13º Módulo – 
Modelos Quantitativos em Auditoria de Desempenho; Pós-Graduação em Controle Externo -
13º Módulo - Modelos Quantitativos em Auditoria de Desempenho;  Pós-Graduação em 
Controle Externo -14º Módulo - Auditoria de Obras; Pós-Graduação em Controle Externo - 15º 
Módulo - Auditoria de Desempenho Operacional; Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – 
SREP; Auditoria Governamental;Curso: Redação Oficial e a Reforma Ortográfica; Pós-
Graduação em Controle Externo - 16º Módulo - Auditoria de Meio Ambiente;Curso: 
Contratação Direta e Contratos Administrativos - A Visão do Controle; Pós-Graduação em 
Controle Externo - 17º Módulo - Auditoria de Tecnologia de Informação; Curso: Oratória - 
Técnicas para se Comunicar em Público; Curso: Tech.Ed Brasil 2010; Curso  Aspectos 
Polêmicos em Licitações e Contratos/Novos Problemas - Novas Soluções; Curso Legislação 
Previdenciária: Reforma, Aposentadoria e Pensão; Curso BICSI  DATACENTER DESIGN; 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Atendimento ao Cidadão. 

Encontro: 14 eventos. 
Abordagem: I Encontro Paraense de Controladoria; I Encontro de Controladores Internos da 
Região Norte; 3º CONINTER - Encontro Brasileiro para Capacitação de Controladores 
Internos e Externos; Encontro de Planejamento Estratégico nos Tribunais de Contas; IX 
Encontro do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil; I 
Encontro Técnico dos Tribunais de Contas da Região Norte e Nordeste; I º Encontro de 
Cerimonialistas do Sudeste; II Encontro Nacional do Fórum de Assuntos Fundiários; Encontro 
Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil - Ética, Transparência e Integração; II Encontro 
Jurídico; II Encontro Técnico sobre Normas de  Auditoria Aplicáveis ao  Controle Externo; III 
Encontro Técnico Conversando com o Controle Interno; XVI Encontro da Associação 
Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas; Encontro Técnico das Unidades Executoras 
Locas do PROMOEX. 

Fórum: 03 eventos. 
Abordagem: III Fórum TCE/PA; Fórum Técnico - Registro de Atos e Fiscalização de Pessoal; 
IV Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de Contas.; 
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Diálogo: 01 evento. 
Abordagem: Diálogo com o 3º Setor. 

Oficina: 03 eventos. 
Abordagem: 2 ª Oficina de Planejamento Estratégico - Transformando a Estratégia em Ação; 
Oficina de Arte Sacra; Oficina Sobre Educação à Distância. 
 
Palestra: 01 evento. 
Abordagem: Encerramento de Balanço. 
Reunião: 04 eventos. 
Abordagem: Grupo Técnico Procedimentos Contábeis - GPC e Grupo Técnico de 
Padronização de Relatórios - GPR ; Reunião:Grupo Técnico do PROMOEX; Reunião dos 
Grupos Temáticos do PROMOEX; Reunião:Grupo Técnico do PROMOEX . 

Seminário: 10 eventos. 
Abordagem: Seminário de Auditoria; Seminário do PROMOEX: Projeto de Lei de Qualidade 
Fiscal (Substitutivo ao PLS 229/09); 2º Seminário Nacional de Orçamento Público; II 
Seminário de Controle Externo da Administração Pública Municipal; 2º Seminário de 
Comunicação dos TC´s no âmbito PROMOEX; Seminário:Acesso à Informação: inclusão, 
diversidade cultural e propriedade intelectual; Seminário de Capacitação em Contabilidade 
Pública; Seminário Nacional de Licitações e Contratos; Seminário 10 Anos de Educação Fiscal 
no Pará e IV Seminário de Educação Fiscal da Região Norte da Receita Federal; Dia 
Internacional de Combate a Corrupção. 

 
Simpósio: 02 eventos.  
Abordagem: XIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas; I Simpósio 
Internacional Sobre Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas. 
 
Treinamento: 01 evento. 
Abordagem: Metodologia de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
 
Semana: 01 evento.  
Abordagem: 47ª SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL. 
 
WORKSHOP: 01 evento. 
Abordagem: Workshop de Paisagismo. 

 
-  Outras Ações 

Participação na comissão responsável pela organização do Evento “Diálogo com Terceiro 
Setor”, no dia 10 de fevereiro de 2010, no Auditório do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará; 

 Participação na comissão responsável pela organização do I Encontro Técnico 
“Conversando com o Controle Interno”, no dia 29 de março de 2010 no Auditório da 
FIEPA; 
Participação em reuniões na Escola de Governo – EGPA, para divulgação do calendário de 
realizações de cursos. 
Participação no III Fórum TCE-PA e Jurisdicionados, no período de 12 a 14.05.2010; 
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Participação na comissão responsável pela organização do II Encontro Técnico 
“Conversando com o Controle Interno”, no dia 01 de julho de 2010 no Auditório da FIEPA; 
Participação em parceria com a Auditoria Geral do Estado (AGE) e Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM), no Seminário de Contabilidade, que aconteceu no auditório do TCM, 
no período de 13 a 17.09.2010; 

Participação na comissão responsável pelo curso de Legislação Previdenciária, realizado na 
Escola Superior de Magistratura, nos dias 27 e 28.09.2010; 

Participação na comissão responsável pela organização do II Encontro Técnico 
“Conversando com o Controle Interno”, no dia 01 de julho de 2010 no Auditório da FIEPA; 

Atualização de dados para teste do sistema desenvolvido WTEC. 

Participação na comissão responsável pelo curso de Legislação Previdenciária, realizado na 
Escola Superior de Magistratura, nos dias 27 e 28.09.2010; 
Participação na comissão responsável pela organização do III Encontro Técnico 
“Conversando com o Controle Interno”, no dia 17 de novembro de 2010 no Auditório da 
FIEPA; 

III – PARCERIAS 
Escola de Governo do Estado do Pará – EGPA 
Centro de Capacitação da UFPA – CAPACIT. 

 – Eventos Financiados Com Recursos do PROMOEX 
 

- Curso de Pós-Graduação em Controle Externo 
 

Objetivando capacitar os servidores do TCE (PA), contribuindo para uma melhor 
avaliação dos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da 
Administração Pública, preparando-os para atuar como agentes de dinamização das 
mudanças no processo de modernização, o TCE (PA) realizou curso de Pós-Graduação 
em Controle Externo,  com o patrocínio do PROMOEX.  
 
O conteúdo do curso aborda temas diretamente relacionados ao Sistema de Controle 
Externo, dividido em 17 módulos, onde serão abordados assuntos de caráter 
Orçamentário, Jurídico, Financeiro, Gestão Pública, etc., apresentando um foco específico 
nas seguintes Auditorias: Governamentais, Obras, Desempenho Operacional e Tecnologia 
da Informação. 

No período de janeiro a setembro/09, foram realizados os módulos: O 6º Modulo – 
Finanças Públicas e Gestão Fiscal Responsável, o 7º Módulo – Contabilidade 
Governamental e Análise e Interpretações das Demonstrações Contábeis, o 8º Módulo – 
Legislação Societária, o 9º Módulo – Fundamentos da Auditoria Governamental, o 10º 
Módulo – Direito Processual Administrativo, o 11º Módulo – Auditoria em Programas 
Governamentais, o 12º Módulo – Auditoria de Gestão, o 13º Módulo – Modelos 
Quantitativos em Auditoria de Desempenho, o 14º Módulo –  Auditoria de Obras, o 15º 
Módulo – Auditoria de Desempenho Operacional, o 16º Módulo – Auditoria de Meio 
Ambiente e o 17º Módulo – Auditoria de Tecnologia de Informação. 
No encerramento das aulas do curso, no dia 03.09.2010, aconteceu uma solenidade com a 
presença da Presidente deste Tribunal de Contas, conselheira Lourdes Lima de Oliveira. 
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– Dificuldades na Operacionalização de Eventos 
As autorizações das inscrições em eventos de capacitação, em algumas vezes, têm 
chegado após o período de efetivação das mesmas. Para atender o pleito, é utilizado a 
Nota de Empenho encaminhado pela Divisão de Finanças. 

 
 
 

 
PESSOAL CAPACITADO POR ÁREA 

 
ÁREA 

 
QUANTIDADE 
TREINANDOS 

PRESIDÊNCIA 50 

CONSULTORIA JURIDICA 5 

COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 9 

SECRETARIA 52 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 204 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE EXTERNO 535 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 50 

GABINETE DOS CONSELHEIROS 70 

GABINETE DOS AUDITORES - 

COORDENAÇAO DE APOIO AOS 
CONSELHEIROS 

29 

TOTAL 1004 
 

Total Quadro Funcional 539 servidores. 
Fonte: DRH 

 
Observação: devido ao remanejamento de servidores, o número de treinandos por área 
diverge do total de servidores capacitados; já que estes estão sendo contados na área em que 
estavam lotados na ocasião do evento. 
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-  Coordenadoria de Atendimento Médico-Odontológico 
 
   Esta Coordenação, neste ano de 2010, prestou atendimento multidisciplinar nas áreas 
Médica, Odontológica, Enfermagem, Junta Médica, Psicológica, Serviço Social e Fisioterapia.  
           
       - Resultados Alcançados 
 
 Atendimento Médico: 
 

Dra. Ana Emília      1º    2º     3º     4º 
Consultas 100 X X X 
Chegadas Atrasadas  7 X X X 
Saídas sem retorno  17 X X X 
Saídas com retorno 09 X X X 
Visto em atestados 02 X X X 
Admissional - X X X 
                   Total 135 X X X 

 
Dr. Adenauer Góes      1º    2º     3º     4º 
Consultas 96 154 99 95 
Atestados 37 53 34 05 
                  Total                         133 207 133 100 

 
Dr. Ari Braga      1º    2º     3º     4º 
Consultas 66 X X X 
Atestados 1 X X X 
Acupuntura 17 X X X 
                  Total                         84 X X X 

 
Dr.  Gilberto Erricssen      1º    2º     3º     4º 
Consultas X 198 299 230 
Chegadas Atrasadas  X 01 14 13 
Saídas sem retorno  X 21 43 48 
Saídas com retorno X 02 05 11 
Visto em atestados X 10 15 18 
Admissional X X X X 
                   Total X 232 376 330 

 
 

Dra. Gislania      1º    2º     3º     4º 
Consultas 25 161 144 X 
Atestados 08 58 34 X 
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                  Total                         33 219 178 X 
 

Dr. Mário Ernesto      1º    2º     3º     4º 
Consultas X X X 53 
Atestados X X X 03 
                  Total                         X X X 56 

 
Dra. Valéria      1º    2º     3º     4º 
Consultas 85 209 92 X 
Chegadas atrasadas 04 07 03 X 
Saídas c/ retorno 26 19 18 X 
Saídas s/ retorno 09 04 01 X 
Atestados  39 09 05 X 
Admissional X X X X 
                  Total                         163 248 119 X 

 
- Atendimento Odontológico: 

 
Atendimento  Odontológico      1º    2º     3º     4º 
Consultas 18 30 86 159 
Exame clinico 10 X X X 
Profilaxia 10 45 59 51 
Aplicação tópica de flúor 01 28 60 47 
Tratamento expectante X X X X 
Emergência  X 08 24 18 
Restauração 07 35 54 68 
Exodontia decíduo X 03 08 13 
Exodontia permanente X 02 10 07 
Tartarectomia 06 25 39 39 
Orientação à gestante/bebê X X X X 
Selamento fóssulas/fissuras 02 X 77 92 
 Total de procedimentos 54 176 417 494 

- Atendimentos de Enfermagem: 
 

Atendimento de enfermagem      1º    2º     3º     4º 
Aplicação de injetáveis 64 98 78 41 
Curativos 56 57 51 51 
Medicação via oral 219 231 393 287 
Verificação de P.A. 179 205 493 213 
Aerossol 10 10 16 05 
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Hemoglutest X X X X 
Aferição de Temperatura X 10 15 10 
Retirada de Pontos X 03 X 02 
                       Total 527 614 1047 609 

 

- Atendimento psicológico: pacientes atendidos 
     1º    2º     3º     4º  
Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. 

Psicoterapia 22 25 17 14 20 14 59 53 
Circunstancial 06 02 11 01 10 01 27 04 
Total  86 57 

(*) Férias (15 dias). 
(**) Participação em congresso nacional de psicologia (5 dias); férias (15 dias). 
 

- Atendimento psicológico: sessões realizadas 
     1º    2º     3º     4º  
Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. 

Total 55 37 56 35 46 20 157 92 
Total (geral)  249 

 
- Atendimento psicológico: atividades complementares (*) 

     1º    2º     3º     4º  
Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. 

Aplicação 
de 
Inventários 

02 01 02 x 02 X 06 01 

Entrega de 
Material 
de Leitura 

01 02 x x x X 01 02 

Visita à 
Escola 

x x x x x X x X 

Total 
(geral) 

03 03 02 x 02 x 07 03 

 

- Licenças: 

              Licenças      1º    2º     3º     4º 
Art.81 45 61 72 52 
Art.83 11 04 12 10 
Art. 85 17 16 14 15 
Art.86 X X x 1 
Art.88 1 X 2 x 
Ofícios 2 X 2 3 
                  Total  76 81 102 81 
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- Atividades do Serviço Social  
 
Atividades de Serviço Social      1º    2º     3º     4º TOTAl 
Acolhimento/atendimento 
social 

34 76 82 84 276 

Visita domiciliar/hospitalar - 14 05 10 29 
Visita institucional/escolar 6 8 15 19 48 
Entrevistas com estagiários 7 4 - 1 12 
Levantamento mensal de 
absenteísmo 

3 3 3 3 12 

Relatório mensal de faltas 
abonadas por atestado médico 

3 3 3 3 12 

Reunião Funcap 4 2 3 9 18 
TOTAL 57 110 111 129 407 
 
Atendimentos de Fisioterapia 

REGIÃO 1º 2º 3º 4º 
Cervicalgia 31 26 16 20 
Dorsalgia 10 14 09 03 
Lombalgia 06 08 05 08 
Articulação escapulo umeral D (ombro) X 02 04 02 
Articulação escapulo umeral E (ombro) X 01 03 02 
Articulação do cotovelo E X X 02 X 
Articulação do punho D X 01 09 03 
Articulação do punho E 02 X 03 X 
Articulação medial do 2º quirodáctilo E (dedo) x 02 X X 
Articulação medial do 3º quirodáctilo D (dedo) X X x X 
Articulação medial do 4º quirodáctilo D (dedo) X 09 X X 
Articulação medial do 3º e 4º quirodáctilo D (dedo) X X X X 
Articulação do joelho E 09 21 X 01 
Articulação do joelho D X 01 X 01 
Articulação tíbio társica D (tornozelo) X 07 01 X 
Articulação tíbio társica E (tornozelo) X 01 01 X 
Atendimento Domiciliar 30 X 02 X 
Contusão Coxa Posterior E 06 01 X 01 
Parkinson 04 05 X x 
Braço D 01 X X 01 
Braço E 01 X X x 
TOTAL 100 99 55 42 
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6.3 Divisão de Informação e Documentação 
 
 

ANEXO I 

SEÇÃO DE PROCESSOS E EXPEDIENTES - S.P.E. 
CADASTRO DE PROCESSOS E EXPEDIENTES 

ANO DE  2010 
DOCUMENTO 1º TRIM. 2º TRIM. 3º TRIM. 4º TRIM. 

ACUM. MÈDIA/TRIM
. 

PROCESSOS 764 872 528 712 2.876 719 
EXPEDIENTES 4.345 5.246 3.181 3.355 16.127   4.032 

TOTAL 5.109 6.118   3.709 4.067       19.003 4.751 

ANEXO II 
 

S.P.E. - SERVIÇO DE ARQUIVO 
ATIVIDADES DESEMPENHADAS –  ANO DE 2010 

ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS OUTRAS ATIVIDADES 
TRIMESTRES ACÓRDÃOS RESOLUÇ DIVERSOS TOTAL EMPRÉST. CONSULTAS 

1º TRIM. 1.584 09 15 1.680 597 111 
2º TRIM. 1.203 05 32 1.240 1.388 215 
3º TRIM. 1.634 02 25 1.657 955 136 
4º TRIM. 1.530 04 22 1.556 789 098 
TOTAL 5.951 18 94 6.133 3.729 560 
Obs: Os processos, denominados de DIVERSOS no relatório, são processos que não foram 

julgados por se tratarem de verba federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 117 

6.4 Divisão de Material e Patrimônio 
  Pelo o Regimento Interno a DMP não precisa fazer o relatório anual . 
 
  
  6.4.a Seção de Patrimônio 
Atendimento: 

- Tipos de Serviços praticados: 

 Selecionar serviços de conserto de cadeiras de diversos Setores do TCE 

 Remoção, transferência e troca de bens móveis para atender e adequar as necessidades dos 

Setores. 

 Cadastro, recebimento e entrega de novos bens móveis e equipamentos adquiridos mediante 

solicitação dos usuários visando a otimização de suas atividades. 

 Armazenamento de bens móveis e equipamentos em quantidade máxima permitida. 

 Substituição das placas de identificação patrimonial (Tombamento). 

 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. 
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Investimento em Patrimônio: 

Bens Recebidos no 1º Trimestre de 2010 

Fonte de Recurso: 0010000000 

EMPRESA DESCRIÇÃO N. FISCAL DATA Nº N.E V. UNITÁRIO QT TOMBO V. TOTAL 
F Cardoso e CIA LTDA Aerossol Ultra-sônico 2 MED ES-3 7717 27/01/2010 247 180,00 1 10911 180,00 

F Cardoso e CIA LTDA Aparelho medidor de pressão arterial tipo 
Aneiroid 7717 27/01/2010 247 87,00 2 10912 

10913 174,00 

Telos S.A Equip. E 
Sistemas 

Sistema de Arquivamento e Armazenamento 
mecânico 3640 01/02/2010 2024 12.500,00 1 10909 12.500,00 

Belém Informática Fragmentadora de papel Leader ship. 11824 24/02/2010 0393 237,00 1 10914 237,00 
Ápice Décor Persiana Vertical em PVC 0140 01/03/2010 0365 100,50 1 10915 100,50 
Ápice Décor Persiana Vertical em PVC 0140 01/03/2010 0365 100,50 1 10916 100,50 

Ápice Décor Persiana Vertical em PVC 0140 01/03/2010 0365 100,50 1 10917 100,50 

Ápice Décor Persiana Vertical em PVC 0140 01/03/2010 0365 100,50 1 10918 100,50 
Ápice Décor Persiana Vertical em PVC 0140 01/03/2010 0365 417,90 1 10919 417,90 
Ápice Décor Persiana Vertical em PVC 0140 01/03/2010 0365 396,90 1 10920 396,90 
Ápice Décor Persiana Vertical em PVC 0140 01/03/2010 0365 417,80 1 10921 417,80 
Ápice Décor Persiana Vertical em PVC 0140 01/03/2010 0365 447,70 1 10922 447,70 
Ápice Décor Persiana Vertical em PVC 0140 01/03/2010 0365 380,30 1 10923 380,30 
Ápice Décor Persiana Vertical em PVC 0140 01/03/2010 0365 417,90 1 10924 417,90 
Ápice Décor Persiana Vertical em PVC 0140 01/03/2010 0365 419,50 1 10925 419,50 

Visão Pátio Belém Livro Vade Mecum Saraiva 2010 9ª edição 351196 18/03/2010 0464 84,00 2 10926 
10927 168,00 

Visão Pátio Belém Código Civil e Const. Federal 2010 61ª Ed. 
Saraiva 351196 18/03/2010 0464 80,50 2 10928 

10929 161,00 

Visão Pátio Belém Código de Processo civil e Const. Federal 
40ª Ed. 351196 18/03/2010 0464 80,50 2 10930 

10931 161,00 

Visão Pátio Belém Constituição da Republica Federativa do 
Brasil. 351196 18/03/2010 0464 29,00 5 

10932 
10933 
10934 
10935 
10936 

145,00 

Norte Refrigeração Ventilador de Coluna 40cm 110v branco 
Loren Sid  125960 24/03/2010 0530 120,70 2 10937 

10938 241,40 

Armazéns Unidos Escada alumínio 6 degraus Alumasa 7034 23/03/2010 0532 169,99 1 10939 169,99 
                                                                                                                                                                                                                                              TOTAL:     17.437,39         
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Investimento em Patrimônio: 

Bens Recebidos no 2º Trimestre de 2010 

Fonte de Recurso: 0010000000 

 

EMPRESA DESCRIÇÃO N. FISCAL DATA Nº N.E V. UNITÁRIO QT TOMBO V. TOTAL 
CVM Ar Condicionado e Com. 

Ltda. 
Condicionador de Ar Split Mod. Cassete 

24.000 Btus 
07337 07/04/2010 595 4.585,00 01 10940 4.585,00 

IMPERADOR DAS 
MAQUINAS LTDA. 

AR CONDICIONADO GREE GJ10-
22LMB 10.000BTUS MECÂNICO 

121285 08/04/2010 0149 737,00 01 10941 737,00 

BELEM INFORMATICA LTDA APARELHO TELEFÔNICO 
ANALÓGICO INTELBRAS PLENO 

12604 15/04/2010 0610 40,00 50 10951 a 
11000 

 
 

2.000,00 

MICROMANIA ATK 
INFORMATICA LTDA 

APRESENTADOR WIRELESS 
TARGUS AMP03US 

1032 20/04/2010 562 205,00 02 10946 
10947 

410,00 

SOL INFORMATICA LTDA. TV LG 32"   32LH35FD LCD FHR 16713 07/05/2010 789 2.299,00 01 10948 2.299,00 
ARGUS COMÉRCIO DE 

MOVEIS LTDA 
SOFÁ HATRIA 3 LUGARES 085 10/05/2010 783 5.300,52 01 10949 5.300,52 

GERALDO TEIXEIRADA 
COSTA FILHO 

TELA- PINTURA URBANA ANO 2010 
TECNICA MISTA MADEIRA 60X60 

458558 10/05/2010 780 2.200,00 01 10697 2.200,00 

DICASA COM. DE MAT. DE 
CONST. LTDA 

MEDIDOR DE DISTÃNCIA A LASER 
DLE BOSCH 

1575502 11/05/2010 793 512,50 01 10950 512,50 

CIRURGICA  FÊNIX LTDA DESFIBRILADOR EXTERNO 
AUTOMÁTICO DE SAMARITAN 

PAD HEARTSINE 

17666 11/05/2010 791 5.900,00 01 10668 5.900,00 

M.R. GOMES SAMPAIO & CIA 
LTDA.  

AEROSSOL ULTRASÔNICO 16648 14/05/2010 721 172,44 01 10669 172,44 

STOQUE SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS LTDA 

IMPRESSORA COLORIDA PHASER 
7760 

0243 18/05/2010 815 21.000,00 01 10698 21.000,00 

RODRIGUES & LUCENA 
LTDA 

CAVALETE PARA QUADRO 
BRANCO 

110637 18/05/2010 823 84,90 01 10670 84,90 

F. CARDOSO & CIA. LTDA. ESTETOSCOPIO - APARELHO DE 
PRESSAO 

9834 22/05/2010 833 51,36 02 10671 a 
10672 

102,72 

F. CARDOSO & CIA. LTDA. APARELHO DE GLICEMIA 9834 22/05/2010 833 107,00 01 10673 107,00 
FORMOSA 

SUPERMERCADOS E 
MAGAZINE 

BEBEDOURO EGCB INOX 
ESMALTEC 

486185 18/05/2010 803 499,00 01 10674 499,00 
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FORMOSA 
SUPERMERCADOS E 

MAGAZINE 

REFRIGERADOR ELECTROLUZ 
RE120LTS 127V/60HZ BR114 

486186 26/05/2010 776 799,00 01 10675 799,00 

FORMOSA 
SUPERMERCADOS E 

MAGAZINE 

LIQUIDIFICADOR ARNO FACICLIC 
LN 30 

486560 28/05/2010 939 95,00 01 10676 95,00 

NORTE REFRIGERAÇÃO 
LTDA 

EXAUSTOR AXIAL LOREN SID 40 
CM 

128572 01/06/2010 954 121,45 01 10667 121,45 

ANTONIO JORGE CUNHA DA 
SILVA 

MASTRO DE FERRO 
GALVANIZADO 2 ESTAGIOS 3,5 M 

 09/06/2010 830 860,00 01 10699 860,00 

BELÉM INFORMATICA LTDA CALCULADORA ELETRONICA DE 
MESA ELGIN 12 DIGITOS 

12154 10/06/2010 807 248,00 03 10679 A  
10681 

744,00 

BRASFONE TELECOM 
INFORMATICA LTDA 

APARELHO TELEFONICO SEM FIO 
SIEMENS GIGASET C6010 

31962 10/06/2010 916 215,00 08 10682 A 
10689 

1.720,00 

F. VALMI ARAUJO – BANCA 
DO SUCESSO 

MICROFONE/FONE DE OUVIDO 1396 17/06/2010 1070 29,00 03 10690  
10691 
10696 

87,00 

ESTENGE – ESCRITORIO 
T/ENGENHARIA 

CARRINHO DE MÃO REF. PENEU 
COM CAMERA 

6882 21/06/2010 1098 87,00 01 10698 87,00 

Y. YAMADA S/A COM. E 
INDUSTRIA 

VENTILADOR COLUNA 40CM 
BRITANIA 

580845 25/06/2010 1118 162,00 04 10692 A 
10695 

648,00 

TOTAL: 51.071,53 
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Investimento em Patrimônio: 

Bens Recebidos no 3º Trimestre de 2010 

Fonte de Recurso: 0010000000 

 

EMPRESA DESCRIÇÃO N. FISCAL DATA Nº N.E V. UNITÁRIO QT TOMBO V. TOTAL 
F.PIO & CIA LTDA. VADE MECUM Ed SARAIVA 2010 177454 06/07/2010 1068 88,00 2 11001 

11003 
176,00 

F.PIO & CIA LTDA. DICIONARIO HOUAISS 177454 06/07/2010 1068 225,00 1 11002 225,00 
RODRIGUES & LUCENA 

LTDA 
CALCULADORA CASIO DX 125 112290 13/07/2010 1178 39,80 3 11004 

a 
11006 

119,40 

UNIMOVEIS FERRAGENS 
LTDA 

CARRINHO PARA TRANSPORTE DE 
PROCESSO COM LIGA 

7205 15/07/2010 1215 198,69 1 10700 198,69 

FORTE CENTER COMÉRCIO 
LTDA 

SUPORTE DE SORO REGULÁVEL S/ 
RODAS 

1163 10/08/2010 1241 200,00 1 11007 200,00 

RODRIGUES & LUCENA 
LTDA 

PERFURADORA LASSANE 
ESPIRAM MAN 18-20F 

113359 17/08/2010 1365 368,90 1 11009 368,90 

COMPUTER STORE COM 
LTDA 

HD EXTERNO USB 320GB WESTER 
DIGITAL PRETO PASSAPORT 

6965 19/08/2010 1384 339,00 1 11010 339,00 

MAGAZINE LILIANE S/A REFRIGERADOR CONSUL 116,5 Lts 
CRC-12A BRANCO/ MODE: 

FRIGOBAR 

223397 30/08/2010 1442 799,00 1 11011 799,00 

F.PIO & CIA LTDA. LIVRO: PREVIDENCIA SOCIAL DO 
SERVIDOR 

181122 10/08/2010 1156 53,00 1 11012 53,00 

COMPUTER STORE COM 
LTDA 

APARELHO DE FAX LINEA 
4000031/187 0023 

00775 04/09/2010 1484 450,00 1 11013 450,00 

COMPUTER STORE COM 
LTDA 

HD EXTERNO USB 320 GB 
PASSAPORT PRETO 
WDBAAA3200ABK 

0077 04/09/2010 1483 339,00 1 11014 339,00 

F.PIO & CIA LTDA. CURSO DE DIREITO ADM  DIRLEY 
DA CUNHA  JÚNIOR ED PODIVM 

9ªED 

181190 08/09/2010 1355 58,00 1 11015 58,00 

UNIMOVEIS FERRAGENS 
LTDA 

PULVERIZADOR COSTAL  DE 
LAVANCA 10L MACROTOP 

7277 10/09/2010 1527 160,00  11016 160,00 

NORTE REFRIGERACAO 
LTDA. 

CONDICIONADOR DE AR 
SPRINGER 30.000 BTU'S SILENTIA 

132815 15/09/2010 1540 2.320,00 1 11017 2.320,00 
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PAPELARIA NAZARÉ QUADRO BRANCO 2,00X1,20 1230 15/09/2010 1584 169,95 1 11018 169,95 
BELEM INFORMATICA LTDA GRAVADOR DE VOZ SONY LCD PX 

820 2GB ATIVAÇÃO POR VOZ 
12423 30/09/2010 1657 338,00 1 11019 338,00 

NORTE REFRIGERAÇÃO COIFA EM AÇO INOX TIPO 
PIRAMIDAL 

 08/09/2010 1353 2.665,00 1 09930 2.665,00 

SGM MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL  

LIVRO  22/07/2010 1183 544,50 1 09932 544,50 

CARVALHO RODRIGUES  DIVISÓRIA NAVAL COM PERFIL DE 
ALUMÍNIO E MÓD. COM VIDRO 

 10/09/2010 1392 3.480,00 1 09937 3.480,00 

                  TOTAL: 13.003,44 
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Investimento em Patrimônio: 

Bens Recebidos no 4º Trimestre de 2010 

Fonte de Recurso: 0010000000 

 

EMPRESA DESCRIÇÃO N. FISCAL DATA Nº N.E V. UNITÁRIO QT TOMBO V. TOTAL 
CRC PAMPLONA PME - 

NORTECH 
GPS GARMIN MAP 60C8X 0563 20/10/2010 1583 1820,00 02 11024 

11025 
3.640,00 

SERFONE CÓMERCIO E 
SERVIÇOS TELEFÔNICOS 

CENTRAL TELEFÔNICA  6 LINHAS 
16 RAMAIS PROGRAMAVEL 

ANALÓGIC 

1286 14/12/2010 2208 782,97 01 11391 782,97 

HL CHAGS DA SILVA 
COMÉRCIO @ZZL COM 

ASPIRADOR DE PÓ ELECTROLUX 
1.200W 

1139 07/10/2010 1700 210,00 01 11021 210,00 
 

IMPORTADORA OPLIMA 
LTDA. 

TRENA A LASER 50M MOD DLE 70 
BOSCH 

552527 04/10/2010 1703 482,40 02 11022 
11023 

964,80 

LIMAQ COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA. 

SERRA CIRCULAR GKS BOSCH, 
POTÊNCIA 1.450W 

2084 06/10/2010 1698 450,00 01 11020 450,00 

MANOEL DE LIMA PACHECO BARCO DE MIRITI 59.231 03/12/2010 2123 450,00 01 11392 450,00 
ARTLINE IND E COM DE 

MÓVEIS LTDA 
SUPORTE PARA CPU ARTLINE 4403 01/10/2010 NE2009/0

20 
80,00 50 11051 A 

11100 
4.000,00 

ARTLINE IND E COM DE 
MÓVEIS LTDA 

ARMARIO ALTO ALTO 2 PORTAS 
PUXADOR PRETO ARTLINE 

4403 01/10/2010 2009NE02
00 

940,00 18 11101 A 
11118 

16.920,00 

FORTE CENTER COMÉRCIO 
LTDA 

QUADRO CORTIÇA 150X120 1263 10/11/2010 1999 123,00 01 11278 123,00 

ASSOCIAÇÃO DE ARTE E 
PRODUÇÃO DO PARÁ 

QUADRO DE AVISO 58493 17/11/2010 2003 132,00 01 11291 132,00 

ANDRADE & LEAL LTDA - 
EPP 

MASTRO PARA BANDEIRA EM 
TUBO GALVANIZADO 

062 06/12/2010 2002 494,77 04 11387 A 
11390 

 

1.991,08 

ARTLINE IND E COM DE 
MÓVEIS LTDA 

GAVETEIRO PEDESTAL 4 
GAVETAS PUXADOR PRETO 

4403 01/10/2010 2009NE02
00 

601,00 10 11125 A 
11134 

6.010,00 

ARTLINE IND E COM DE 
MÓVEIS LTDA 

MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO 
1300/1300X600740MM ARTLINE 

4403 01/10/2010 2009NE02
00 

880,00 08 11026 A 
11033 

7.040,00 

ARTLINE IND E COM DE 
MÓVEIS LTDA 

GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 
TIPO CONCHA PRETO ARTLINE 

4403 01/10/2010 2009NE02
00 

450,00 08 11043 A 
11050 

3.600,00 

ARTLINE IND E COM DE ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 4403 01/10/2010 2009NE02 568,00 06 11119 A 3.408,00 
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MÓVEIS LTDA PUXADOR PRETO ARTLINE 00 11124 
ARTLINE IND E COM DE 

MÓVEIS LTDA 
CALL CENTER RETO 

2400X1350X25MM ARTLINE 09 
LUGARES (SECRETARIA) 

4403 01/10/2010 2009NE02
00 

10.530,00 01 11135 10.530,00 

ARTLINE IND E COM DE 
MÓVEIS LTDA 

MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO 
PENINSULAR 1500/1300X740MM 

4403 01/10/2010 2009NE02
00 

880,00 01 11034 880,00 

ARTLINE IND E COM DE 
MÓVEIS LTDA 

MESA LINEAR EM MDF 
1500X600X740MM PAINEL ARGILA 

ESTRUT. PRET 

4403 01/10/2010 2009NE02
00 

409,00 05 11035 A 
11039 

2.045,00 

ARTLINE IND E COM DE 
MÓVEIS LTDA 

MESA LINEAR EM MDF 
900X600X740MM 

4403 01/10/2010 2009NE02
00 

357,82 01 11040 357,82 

ARTLINE IND E COM DE 
MÓVEIS LTDA 

MESA DE REUNIÃO REDONDA 4 
PESSOAS 1100X1100X740MM 

4403 01/10/2010 2009NE02
00 

501,15 02 11041 A 
11042 

1.002,30 

FELIPE RIBEIRA NETO IMÓVEL (COMPRA) CONTRATO 
Nº 25/2010 

01/10/2010 X 3.925.000,00 01 X 3.925.000,00 

 TOTAL: 3.982.516,97 
 

 
 

 
Investimento em Patrimônio 

Total dos Bens Recebidos em  2010 
 

1º Trimestre:                                                                     17.437,39 
2º Trimestre:                                                                                                    51.071,53 
3º Trimestre:                                                                                                    13.003,44 
4º Trimestre:                                                                                               3.982.516,97 
TOTAL:                                                                                                     4.064.029,33 
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Formulários Expedidos 
 
 
 

FORMULÁRIOS 1º Trimenstre 2º Trimenstre 3º Trimenstre 4º Trimenstre TOTAL 
ANUAL 

TERMO DE 
ENTREGA DE 
BENS 

 
25 

 
24 

 
21 

 
15 

 
85 

GUIA DE 
EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS 

 
25 

 
15 

 
14 

 
13 

 
67 

EMPRÉSTIMO 

INTERNO 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

BENS DOADOS 0 0 0 0 0 

PRÉVIA DE 

DOAÇÕES DE 

BENS 

 
0 

 
258 

 
130 

 
120 

 
508 

GUIA DE 

TRANSFERÊNCIA 

INTERNA 

 
21 

 
43 

 
25 

 
10 

 
99 

 
 
 
 
6.5 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 exercício de 2010, tendo como fonte o Sistema Integrado de Administração 
Financeira para Estados e Municípios. 
 
 
- Gestão Orçamentária 
 - Orçamento   
 Conforme Lei nº 7.291, de 27 de julho de 2009, que dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para o exercício financeiro de 2010, a proposta orçamentária do Tribunal de Contas 
ficou fixado em 1,2110 % da receita líquida de impostos, nos termos do art 212, § 1º da 
Constituição Federal e da Portaria nº 575, de 30 de agosto de 2007 da Secretaria do Tesouro 
Nacional: 
 
- Execução Orçamentária  
 Apresentamos abaixo, a demonstração da execução orçamentária referente ao ano de 
2010, distribuídos por unidade gestora.  
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- UNIDADE GESTORA: 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
                               
RECEITA 
RECEITA                                                          124.638.140,60 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                     124.638.140,60 
REPASSE RECEBIDO                                            124.638.140,60 
DESPESAS 
DESPESAS                                                         124.638.140,60 
DESPESAS CORRENTES                                             110.700.545,60 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    67.556.374,37 
APLICACOES DIRETAS                                          60.767.338,00 
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                          6.819.954,20 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL               49.346.767,93 
OBRIGACOES PATRONAIS                                       2.997.897,20 
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                      512.533,56 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            676.101,44 
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                     414.083,67 
APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS                6.789.036,37 
OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS              6.787.080,94 
DESP EXER ANTERIORES-OPER INTRA-ORCAMENTARIAS                  1.955,43 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     43.144.171,23 
APLICACOES DIRETAS                                          43.144.171,23 
APOSENTADORIAS E REFORMAS                                 23.302.287,46 
PENSOES                                                    5.558.612,48 
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                              205.290,77 
DIARIAS PESSOAL CIVIL                                       614.767,00 
MATERIAL DE CONSUMO                                        1.007.289,73 
PREMIA.CULTUR.ARTIST.CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS                  3.094,00 
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                             14.624,00 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           145.651,44 
SERVICOS DE CONSULTORIA                                       29.715,00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                   148.958,30 
LOCACAO DE MAO DE OBRA-PESSOA JURIDICA                        65.825,14 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               9.807.194,28 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                       919.813,91 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          1.319.653,48 
INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    1.394,24 
DESPESAS DE CAPITAL                                              4.397.839,72 
INVESTIMENTOS                                                    472.839,72 
APLICACOES DIRETAS                                             472.839,72 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          472.839,72 
INVERSOES FINANCEIRAS                                          3.925.000,00 
APLICACOES DIRETAS                                           3.925.000,00 
AQUISICAO DE IMOVEIS                                       3.925.000,00 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                      19.206.332,79 
SUB-REPASSE CONCEDIDO                                            486.547,32 
REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PELO RPPS                 18.719.785,47 
RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO                             -9.666.577,51 
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- UNIDADE GESTORA : 020102  - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TCE 
                               

RECEITA 
RECEITA                                                              609.387,21 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                         609.387,21 
REPASSE RECEBIDO                                                 516.926,89 
SUB-REPASSE RECEBIDO                                              92.460,32 

DESPESAS 
DESPESAS                                                             609.387,21 
DESPESAS CORRENTES                                                 318.144,46 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        318.144,46 
APLICACOES DIRETAS                                             318.144,46 
MATERIAL DE CONSUMO                                            1.267,00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                     3.010,00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                 312.937,06 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                           818,20 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                112,20 
RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO                                291.242,75 

 
 

- UNIDADE GESTORA : 020103  - PROMOEX-TCE 
                              
 RECEITA 

RECEITA                                                              459.061,88 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                         459.061,88 
REPASSE RECEBIDO                                                  64.974,88 
SUB-REPASSE RECEBIDO                                             394.087,00 

DESPESAS 
DESPESAS           459.061,88 
DESPESAS CORRENTES                639.288,84 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               639.288,84 
APLICACOES DIRETAS                                             639.288,84 
DIARIAS PESSOAL CIVIL                                         64.300,00 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            38.283,26 
SERVICOS DE CONSULTORIA                                      226.070,90 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                       401,20 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                 301.223,48 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         9.010,00 
RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO                               -180.226,96 

 
- Gestão Financeira 
- Transferências Financeiras Recebidas 
  
 Detalhamos, nos quadros adiante, os recursos por unidade gestora recebidos no ano de 
2010. 
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- UNIDADE GESTORA : 020101  - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
0101000000         RECURSOS ORDINARIOS       93.039.693,91 
0101002512         FOLHA INATIVO/PENSIONISTA OUTROS    15.565.812,74 
0111000000         RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. AP              21.360,32 
0111002787         ALIENACAO DE BENS.                   71.100,00 
0112000000         RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS POD         1.604.316,37 
0254000000         RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.            4.804.310,00 
0258000000         REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST.P           6.776.687,18 
0312000000         RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS POD         2.754.860,08 
                                                TOTAL :           124.638.140,60 
 
 - UNIDADE GESTORA : 020102  - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TCE 
0111000000         RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. AP               471.789,49 
0112000000         RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS POD                45.137,40 
                                                TOTAL :               516.926,89 
  
II.1.3 - UNIDADE GESTORA : 020103  - PROMOEX-TCE 
0106000000         RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E                 22.539,45 
0112000000         RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS POD                 42.435,43 
                                                TOTAL :                 64.974,88 
 
 
 
7. COORDENADORIA DE APOIO AOS GABINETES DOS CONSELHEIROS 
 
7.1 Atividades Junto aos Gabinetes dos Conselheiros 
 
- Correspondências Expedidas Pelo Correio 
 

8170  correspondências expedidas                                                                                                                                                                                                  
 
- Correspondência Entregues em Mãos 

 
 2357 correspondências entregues 

 
- Tramitação De Processos 
              

 5974 Processos tramitados                 
 
- Outras Atividades Prestadas Aos Gabinetes 
 
- Atividades Diárias 
              

Entrega dos jornais locais   
         Entrega de correspondências recebidas 
         Entrega de clips ( até fevereiro) 
         Entrega do Diário Oficial 
         Serviço de copa 
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- Outras Atividades 
 

Entrega da Revista Veja 
Entrega dos Relatórios dos Aniversariantes do mês 
Solicitação de Material Gráfico 
Xerox 
Solicitação de serviços ( impressão de fotos) 
Protocolo de documentos 
Busca de material e documentos em outros setores 
Empréstimos e/ou devolução de processos    

                       
 
- Etiquetas 
 

Impressões de etiquetas    14.734 
               
7.2 Atividades Prestadas a Presidência 
 
 
- Encontro Com o Terceiro Setor 

Entrega dos convites; Reserva do auditório; Visitas a Assembléia Legislativas para 
divulgação; Recepção; Cerimonial; Garçons 

 
- Aniversariantes Do Mês 

Reserva do auditório; Decoração; Organização 
 

- Dia  da  Mulher 
Reserva do Auditório; Planejamento e Organização; Decoração 
Escolha de Brinde; Contratação de músico; Garçons 
               

- Encontro TCE/ALEPA 
Reserva  do Auditório; Confirmação de presença; Cerimonial; Garçons 
 

- Exposição no Centro de Memória 
Cerimonial e Garçons       

 
- Conversando Com o Controle Interno 

Vistoria do Ambiente; Decoração; Cerimonial e Garçons 

 
- Culto Ecumênico de Páscoa 

Reserva do auditório; Contato com palestrantes; Recepção; Decoração; Cerimonial; 
Garçons e Envio de CD aos Palestrantes 

 

- III FÓRUM TCE/Jurisdicionados 
Equipe de Organização; Listagem de Autoridades; e-mail para Jurisdicionados, 
Prefeitos e Pré. De Câmaras Municipais; Cerimonial; Novas inscrições. 
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- Palestra Sobre Meio Ambiente 
Arrumação do Auditório; Cerimonial; Serviço de Copa 

- Dia Das Mães 

Coordenação Geral 

- Dia Dos Pais 
Coordenação Geral 

- Medalha Serzedelo Correa 

Cerimonial e Serviço de Copa 

- Peregrinação Interna 

Organização e Contato com setores 

- Curso “Legislação Previdenciária... 
Cerimonial 

- Visita da Santa Peregrina 

Organização e Decoração 

 
- Feira Natalina 

Coordenação Geral 

- Natal De Luz, Água e Som 

Decoração  

- Decoração Natalina do TCE 

Coordenação 

- Campanha de Arrecadação de Alimentos 

Coordenação Geral 

- Festa de Confraternização 

Coordenação 

- Mala Direta 

Coordenação e Atualização de 5000 cadastros 

- Outras Atividades de Apoio 

Serviço de Copa nas Sessões Plenárias; Substituição de Pessoal; Emissão de e-mails 
de oferecimento de cursos; ligação para aposentados informando programação. 
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8. PLENÁRIO E SECRETARIA 
 
8.1 Atividades do Plenário 
 
- SESSÕES ORDINÁRIAS 

Com base no art. 167 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado 
do Pará, durante o Exercício de 2010 o Egrégio Plenário reuniu-se às terças e quintas-feiras, 
totalizando 84 (oitenta e quatro) Sessões Ordinárias, 01 (uma) Sessão Extraordinária e 01 
(uma) Sessão Solene, conforme quadro abaixo: 
 

MESES DIAS SESSÕES ORDINÁRIAS 
JANEIRO 12, 14, 19, 21 e 26  05 
FEVEREIRO 02, 04, 09, 11, 18, 23 e 25 07 
MARÇO  02, 04, 09, 11, 16, 23, 25 e 30 08 
ABRIL 05, 06, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 08 
MAIO 04, 06, 11, 18, 20, 25 e 27 07 
JUNHO  01, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29 08 
JULHO 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 08 
AGOSTO 03, 05, 10, 17, 19, 24, 26 e 31 08 
SETEMBRO  02, 09, 14, 21, 23, 28 e 30 07 
OUTUBRO 05, 07, 14, 19, 21, 26 e 28 07 
NOVEMBRO 04, 09, 11, 16, 23 e 25  06 
DEZEMBRO  02, 07, 14, 16 e 21 05 
 T O T A L 84 

 
- Sessão Ordinária -  Posse Do Corregedor 
 

Às nove horas do dia vinte do mês de abril do ano dois mil e dez, Plenário 
“Conselheiro Emílio Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA 
DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 
NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR e IVAN 
BARBOSA DA CUNHA bem como o Conselheiro Substituto EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA, 
com a presença da Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público de Contas 
MARIA HELENA BORGES LOUREIRO, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do 
Regimento desta Corte, no início da qual foi realizado  o ato de posse do Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro Doutor IVAN BARBOSA DA CUNHA no cargo de Corregedor do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará, para mandato complementar, correspondente ao biênio 2009/2010, 
cargo este resultante de transformação, por força de Lei Complementar n. 71, de 30/03/2010, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 1º de abril de 2010, o cargo de Coordenador de Processos 
do qual era titular. 

- Sessão Extraordinária  
 
Às nove horas e trinta minutos (09:30) horas do dia vinte e seis (26) do mês de maio 

do ano de dois mil e dez (2010), sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA 
DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 
NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES e IVAN BARBOSA DA CUNHA, bem como a 
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Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Doutora MARIA HELENA LOUREIRO, 
reuniu-se, no Plenário Conselheiro Emílio Martins, o  Egrégio Colegiado do TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em Sessão Extraordinária, realizada nos termos do que 
dispõem os artigos 129, caput, e 170, inciso I, ambos do Regimento desta Corte, combinado com o 
artigo 116, inciso I, da Constituição do Estado do Pará, ocasião em que foi apreciado o Projeto de 
Parecer Prévio  apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Corregedor IVAN BARBOSA 
DA CUNHA,  em face do Processo n°. 2010/50785-4, que trata da prestação de contas do Governo 
do Estado do Pará, relativa ao exercício de 2009, de responsabilidade da Excelentíssima Senhora 
Governadora ANA JÚLIA VASCONCELOS CAREPA, e resolveu, por unanimidade: I. Concluir 
pela regularidade das contas, exercício de 2009, inclusive gestão fiscal do Poder 
Executivo; II. Concluir pela regularidade da gestão fiscal, exercício de 2009, dos Poderes 
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público,  nos termos do que determinam a 
Constituição Federal e a Constituição do Estado; III. Aprovar as recomendações constantes 
no Relatório. A decisão ficou consubstanciada na Resolução nº. 17. 859, de 26 de maio de 2010, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 02 de junho de 2010. 

- 43ª Sessão Solene 
Às dez horas (10h00) do dia quatro (04) do mês de agosto do ano de dois mil e nove 

(2009), Plenário Conselheiro “Emílio Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora 
Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, presentes os Excelentíssimos 
Senhores Conselheiros NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, CIPRIANO SABINO DE 
OLIVEIRA JÚNIOR, ANTONIO ERLINDO BRAGA, IVAN BARBOSA DA CUNHA, bem como 
o Auditor Convocado EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA e os seguintes representantes do Ministério 
Público de Contas: Procuradores MARIA HELENA BORGES LOUREIRO (Procuradora-Geral), 
ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, IRACEMA TEIXEIRA BRAGA e ROSA 
EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES; estiveram presentes, ainda, à sessão, as seguintes 
autoridades dentre as demais: o Excelentíssimo Senhor Deputado Ítalo Mácola, representando a 
Presidência da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor Procurador de 
Justiça do Estado Estevam Alves Sampaio Filho, representando o Ministério Público do Estado do 
Pará, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Pará José Carlos Aráujo, representando a Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado do Pará, a Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará Elizabeth Massoud Salame, o Excelentíssimo 
Senhor Coronel PM Raimundo de Oliveira Pantoja Junior chefe da casa militar do Governo do 
Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará Arthur 
Guedes Tourinho, o Excelentíssimo Senhor Tenente Coronel Heldeson Tomazzo, representando o 
Comando Geral da Polícia Militar do Pará, o Excelentíssimo Senhor Professor Emérito da 
Universidade Federal do Pará Adherbal Meira Matos, o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado 
de Administração Orlando Bordalo, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros aposentados do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará Manuel Ayres, Elias Naif Daibes Hamouche e Fernando 
Coutinho Jorge, os Excelentíssimos Senhores Procuradores de Contas aposentados Hildeberto 
Mendes Bitar e Pedro Rosário Crispino, também esteve presente a família do homenageado, 
representada pelas senhoras SIMONE TEIXEIRA BRAGA BASTOS E SUZANE TEIXEIRA 
BRAGA (filhas), MARCELA TEIXEIRA BRAGA, EDUARDA TEIXEIRA BRAGA BASTOS 
(netas) e pelos senhores ANTÔNIO ERLINDO BRAGA JÚNIOR (filho), BRUNO TEIXEIRA 
BRAGA BASTOS  e VINÍCIUS LOPES BRAGA (netos), contando com ilustres presenças, reuniu 
o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene, 
realizada nos termos do inciso III do artigo 171 do Ato nº. 24, de 08 de março de 1994 (Regimento 
do Tribunal de Contas do Estado do Pará), com a finalidade específica de homenagear ANTONIO 
ERLINDO BRAGA– Conselheiro Coordenador de Processos, que faz suas despedidas em face de 
sua aposentadoria 
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- 44ª Sessão Solene 
Às nove horas e vinte e cinco minutos (09h25min) do dia vinte (20) do mês de maio 

do ano de dois mil e dez (2010), Plenário Conselheiro “Emílio Martins”, sob a Presidência da 
Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, presentes os 
Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, CIPRIANO 
SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR, IVAN BARBOSA DA CUNHA, bem como o Auditor 
Convocado EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA e a representante do Ministério Público de Contas: 
Procuradora IRACEMA TEIXEIRA BRAGA; estiveram presentes, ainda, à sessão, as seguintes 
autoridades dentre as demais: o Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Vale 
representando a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os Excelentíssimos Senhores 
Conselheiros aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Pará Elias Naif Daibes Hamouche e 
Antônio Erlindo Braga, os Excelentíssimos Senhores Auditores aposentados Jayme Ferreira Bastos 
e Ulysses Coelho Pereira de Souza, os Excelentíssimos Auditores do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Pará Adriana Oliveira e Sérgio Dantas, também esteve presente a família 
do homenageado, representada pela senhora SANDRA MARIA FONTELES OLIVEIRA SILVA 
(esposa), os senhores EDILSON OLIVEIRA E SILVA JUNIOR, GLAUCO FONTELES 
OLIVEIRA E SILVA E EBERT FONTELES OLIVEIRA E SILVA (filhos), MATHEUS 
BELTRÃO OLIVEIRA E SILVA (neto), contando com ilustres presenças, reuniu o Egrégio 
Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene, realizada nos 
termos do inciso III do artigo 171 do Ato nº. 24, de 08 de março de 1994 (Regimento do Tribunal 
de Contas do Estado do Pará), com a finalidade específica de homenagear EDÍLSON OLIVEIRA E 
SILVA – Auditor, que faz suas despedidas em face de sua aposentadoria. 
- 45ª Sessão Solene  

Às dezesseis horas (16h00min) do dia primeiro (01) do mês de junho do ano de dois 
mil e dez (2010), no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, sob a 
Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE 
OLIVEIRA, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros CIPRIANO SABINO DE 
OLIVEIRA JUNIOR (Vice-Presidente), IVAN BARBOSA DA CUNHA (Corregedor) NELSON 
LUIZ TEIXEIRA CHAVES (Coordenador de Informática e Processamento de Imagens) e os 
representantes do Ministério Público de Contas IRACEMA TEIXEIRA BRAGA (Procuradora-
Geral em exercício) e ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, estiveram presentes, 
ainda, à sessão as mais dignas autoridades civis e militares, dentre elas, a Excelentíssima Senhora 
Governadora do Estado do Pará, ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA, o Excelentíssimo 
Senhor Vice-Governador do Estado do Pará, ODAIR SANTOS CORRÊA; o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, Deputado Estadual DOMINGOS 
JUVENIL NUNES DE SOUZA; Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES; Excelentíssimo Senhor Procurador-
geral de Justiça, GERALDO DE MENDONÇA ROCHA; Excelentíssima Senhora Presidente do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Conselheira ROSA DE FÁTIMA BARGE 
HAGE; Excelentíssimos Senhores Conselheiros Aposentados do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará, MANUEL AYRES, ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, ANTÔNIO ERLINDO BRAGA e 
LAURO DE BELÉM SABBÁ; Excelentíssimos Conselheiros do Tribunal de Contas dos 
Municípios, DANIEL LAVAREDA, CÉSAR COLARES e MARA LÚCIA BARBALHO DA 
CRUZ; Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais, ADAMOR AIRES, ARNALDO JORDY, 
CARLOS BORDALO, CARLOS MARTINS, GABRIEL GUERREIRO, ÍTALO MÁCOLA, 
JOAQUIM PASSARINHO, JUNIOR HAGE, MANOEL ANTUNES – PIONEIRO, MÁRCIO 
MIRANDA, MARTINHO CARMONA, PIO X, CÁSSIO ANDRADE e ROBERTO SANTOS; 
Excelentíssima Senhora Procuradora-chefe do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Pará, ELIZABETH MASSOUD SALAME DA SILVA, Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Federal VICENTE MALHEIROS DA FONSECA, representando a 
Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª 
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Região, FRANCISCA FORMIGOSA; Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de 
Planejamento, Orçamento e Finanças, JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA; Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Ação Social Integrada do Palácio do Governo, JOSÉ NAUAR DE ARÁUJO; 
Excelentíssima Senhora Juíza, VERA ARAÚJO, representando o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador, JOÃO DA SILVA MAROJA, Presidente do Tribunal Regional Eleitora; 
Excelentíssimo Senhor Procurador da Universidade do Estado do Pará, WANDERLEY 
LADISLAU, representando a Magnífica Reitora, MARÍLIA BRASIL XAVIER; Senhor Chefe de 
Gabinete do Prefeito Municipal de Belém, EMERSON VANGHON, representando o 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Belém, DUCIOMAR COSTA; Senhora Corregedora 
Geral da Defensoria Pública, LAURA FRAGOSO PIRES; Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal de Augusto Correa, AMÓS BEZERRA DA SILVA; Excelentíssimo Senhor Vice-
Prefeito Municipal de São João da Ponta, WANDERLEY SARAIVA; Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, Vereador OSNI OLIVEIRA; 
Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento do Município de Belém, OSVALDO 
GONZAGA SANTOS; Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Santarém-Novo, PEDRO 
JAPONÊS. Também esteve presente a família do empossado, representada pelos senhores JOÃO 
RIBEIRO TEIXEIRA (pai), ROSEMARY NEVES TEIXEIRA (esposa), ELENISE NEVES 
TEIXEIRA, LUIS RODRIGO NEVES TEIXEIRA (filhos), JOÃO EMANUEL TEIXEIRA (neto), 
JOSEPH DA CUNHA TEIXEIRA, PAULO DA CUNHA TEIXEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO 
DA CUNHA TEIXEIRA, HELENA DA CUNHA TEIXEIRA (irmãos), MARIA DE NAZARÉ 
TEIXEIRA e FABRÍCIO MATOS DA CUNHA (cunhados). Contando com ilustres presenças, 
reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em Sessão 
Solene realizada nos termos do inciso I do artigo 171 do Regimento deste Tribunal com a finalidade 
específica de dar posse ao novo Conselheiro – Senhor LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, nomeado 
pelo Decreto Governamental assinado pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado ANA 
JÚLIA VASCONCELOS CAREPA, datado de 19 de maio de 2010, e publicado no Diário Oficial 
do Estado nº. 31.670, de 20 de maio de 2010, nos termos dos artigos 135, inciso XIII, e 307 da 
Constituição Estadual. 

- 46ª SESSÃO SOLENE 
Às dez horas (10h00min) do dia doze (12) do mês de agosto do ano de dois mil e dez 

(2010), sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES 
LIMA DE OLIVEIRA, reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene, com a finalidade específica de Entrega da Medalha 
Serzedelo Corrêa Classe “A”, a mais alta comenda do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 
outorgada ao Senhor Vice-Presidente e Ministro Corregedor do Tribunal de Contas da União, 
Ministro Benjamin Zymler, por sua especial atuação em favor do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará, da Resolução nº. 17.852, de 18/05/2010, presentes à sessão os Excelentíssimos Senhores 
Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Ivan Barbosa da 
Cunha e Luis Cunha da Silva. 
 
8.2 Decisões Adotadas 
 
- Oriundas de Matéria Administrativa 

 
 
2.1.1. Resolução nº. 17.806, de 02.02.2010, autoriza a Presidência a baixar o ato de 

aposentadoria da Servidora deste Tribunal, Senhora Nilceclea Sebastiana dos Santos 
Couto (Matrícula nº. 0179609), ocupante do cargo de Analista de Controle Externo, 
TCE-ATNS-603; 

 
2.1.2. Resolução nº. 17.808, de 04.02.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 
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24 (vinte e quatro) vezes, da importância de R$-5.937,45 (cinco mil novecentos e trinta 
e sete reais, quarenta e cinco centavos) referente à multa imputada ao senhor Ciro Souza 
Góes, prefeito municipal de Santa Bárbara do Pará, por intermédio do Acórdão nº. 
43.612, de 12 de agosto de 2008, sobre a qual deverão incidir os correspondentes 
acréscimos legais, conforme determinação regimental; 

 

2.1.3. Resolução nº. 17.810, de 18.02.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 
24 (vinte e quatro) vezes, da importância de R$-3.002,25 (três mil, dois reais, vinte e 
cinco centavos) referente ao débito imputado ao senhor Milton Mateus de Brito Lobão, 
ex-prefeito municipal de Augusto Corrêa, por intermédio do Acórdão nº. 46.611, de 17 
de dezembro de 2009, sobre a qual deverão incidir os correspondentes acréscimos 
legais, conforme determinação regimental; 

 
2.1.4. Resolução nº. 17.811, de 23.02.2010, concede a “Medalha Serzedello Corrêa 

Classe A” ao Senhor JARBAS GONÇALVES PASSARINHO pelos relevantes serviços 
prestados à sociedade paraense e ao Estado do Pará; 

 
2.1.5. Resolução nº. 17.812, de 23.02.2010, concede a “Medalha Serzedello Corrêa 

Classe A” ao Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR pelos 
relevantes serviços prestados à sociedade paraense e, em especial, ao Tribunal de 
Contas do Estado do Pará; 

 
2.1.6. Resolução nº. 17.813, de 25.02.2010, altera dispositivos da Resolução nº 

17.492/2008 que dispõe sobre a Regulamentação do Fundo de 
Reaparelhamento e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará - FUNTCE; 

 
2.1.7. Resolução nº. 17.814, de 25.02.2010, aprova o edital para realização de 

concurso para a escolha da logomarca que identificará o Fundo de Modernização, 
Reaparelhamento e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas do Estado do Pará - 
FUNTCE; 

 
2.1.8. Resolução nº. 17.815, de 25.02.2010, autoriza, que o encontro técnico 

“Conversando com o Controle Interno” referente ao primeiro trimestre de 2010 seja 
realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Pará - FIEPA; 

 
2.1.9. Resolução nº. 17.816, de 02.03.2010, autoriza o recolhimento parcelado, 

em 06 (seis) vezes, da importância de R$-1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente 
à multa imputada para a senhora Consuelo Maria da Silva Castro, prefeita municipal de 
Ponta de Pedras, por intermédio do Acórdão nº. 46.368, de 05 de novembro de 2009, 
sobre a qual deverão incidir os correspondentes acréscimos legais, conforme 
determinação regimental;  

 
2.1.10. Resolução nº. 17.821, de 11.03.2010, autoriza a Presidência a utilizar 

recursos do FUNTCE para custear as despesas com a contratação de empresa 
especializada em organização de eventos para prestação de serviços de planejamento, 
organização e coordenação do III Fórum entre o TCE e seus Jurisdicionados, conforme 
Termo de Referência anexo à Resolução, assim como para contratação do local onde 
será realizado o evento, pagamento de monitores e outras despesas relacionadas à 
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realização do evento; 
 

2.1.11. Resolução nº. 17.822, de 16.03.2010, autoriza o recolhimento parcelado, 
em 06 (seis) vezes, da importância de R$-1.000,00 (um mil reais) referente à multa 
imputada para o senhor Joaquim Adelino Lucas da Fonseca, ex-presidente da 
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Pará, por intermédio do Acórdão nº. 
46.535, de 10 de dezembro de 2009, sobre a qual deverão incidir os correspondentes 
acréscimos legais, conforme determinação regimental; 

 
2.1.12. Resolução nº. 17.823, de 16.03.2010, revoga a Resolução nº 

17.791/TCE que sustava a tramitação dos processos sujeitos à aplicação das 
Súmulas Vinculantes n.ºs 15 e 16 do Supremo Tribunal Federal; 

 
2.1.13. Resolução nº. 17.832, de 30.03.2010, autoriza a Presidência a baixar o ato 

de pensão em favor da Senhora Cleusa Tavares dos Santos, viúva do ex-servidor desta 
Corte de Contas o Senhor Juraci Monteiro dos Santos, , ocupante do cargo de Analista 
de Controle Externo. 

 
 

 
2.1.14. Resolução nº. 17.839, de 13.04.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 

05 (cinco) vezes, da importância de R$-500,00 (quinhentos reais) referente à multa 
imputada para o senhor Alfredo Andrade dos Reis, presidente da Associação dos 
Compositores Intérpretes e Músicos do Pará da Amazônia Brasileira, por intermédio do 
Acórdão nº. 46.780, de 18 de fevereiro de 2010;  

 
2.1.15. Resolução nº. 17.841, de 15.04.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 

10 (dez) vezes, da importância de R$-5.000,00 (cinco mil reais) referente à multa 
imputada para o senhor Manoel Henrique Gomes Costa, prefeito municipal de Juruti, 
por intermédio do Acórdão nº. 46.940, de  11 de março de 2010; 

 
2.1.16. Resolução nº. 17.842, de 15.04.2010, aprova a Metodologia de Fiscalização 

consolidada no Modelo anexo à norma que deverá ser adotado no âmbito deste Tribunal 
pelo Departamento de Controle Externo-DCE, no exercício das atividades de controle 
de sua competência; 

 
2.1.17. Resolução nº. 17.845, de 27.04.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 3 

(três) vezes, da importância de R$-300,00 (trezentos reais) referente à multa imputada 
ao senhor Adilson Ribeiro Pamplona, ex-presidente da Associação Comunitária Unidos 
por Muaná, por intermédio do Acórdão nº. 46.622, de 12 de janeiro de 2010; 

 
2.1.18. Resolução nº. 17.846, de 23.02.2010, fixa prazo improrrogável de 10 (dez) 

dias para que a Secretaria de Estado de Saúde Pública preste as informações e apresente 
as documentações requeridas, nos termos do que dispõe o § 1º do art. 83 do RITCE, sob 
pena de aplicação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o efetivo 
cumprimento; 
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2.1.19. Resolução nº. 17.849, de 11.05.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 
10 (dez) vezes, da importância de R$-1.800,00 (mil e oitocentos reais) referente à 
multa imputada a senhora Ana Marly Lameira da Silva, liquidante da Companhia 
de Desenvolvimento Industrial do Pará, por intermédio do Acórdão nº. 47.046, de 
30 de março de 2010; 

 
2.1.20. Resolução nº. 17.850, de 18.05.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 

10 (dez) vezes, da importância de R$-1.000,00 (mil reais) referente à multa imputada ao 
senhor Mário Aparecido Moreira, ex-prefeito municipal de Redenção, por intermédio 
do Acórdão nº. 43.313, de 27 de maio de 2008; 

 
2.1.21. Resolução nº. 17.851, de 18.05.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 

10 (dez) vezes, da importância de R$-400,00 (quatrocentos reais) referente à multa 
imputada ao senhor Mário Aparecido Moreira, ex-prefeito municipal de Redenção, por 
intermédio do Acórdão nº. 40.549, de 17 de outubro de 2006; 

 
2.1.22. Resolução nº. 17.852, de 18.05.2010, concede a “Medalha Serzedello Corrêa 

Classe A” ao Vice-Presidente do Tribunal das Contas da União, Ministro Benjamin 
Zymler pelos relevantes serviços prestados ao Tribunal de Contas do Estado do Pará; 

 
2.1.23. Resolução nº. 17.853, de 11.05.2010, aapprroovvaa  aa  rreeppoossiiççããoo  ssaallaarriiaall  ddooss  

vveenncciimmeennttooss  ee  pprroovveennttooss  nnoo  ppeerrcceennttuuaall  ddee  55,,2266%%  ((cciinnccoo  vvíírrgguullaa  vviinnttee  ee  sseeiiss  ppoorr  cceennttoo)),,  
ddooss  sseerrvviiddoorreess  aattiivvooss  ee  iinnaattiivvooss  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonnttaass  ddoo  EEssttaaddoo  ddoo  PPaarráá;; 

 
2.1.24. Resolução nº. 17.856, de 25.05.2010, altera o art. 1º da Resolução nº 

17.722/2009 que dispõe sobre Fórum TCE e Jurisdicionados, para adequar a resolução 
que instituiu o Fórum TCE e Jurisdicionados quanto à denominação do seu coordenador 
adjunto; 

 
2.1.25. Resolução nº. 17.857, de 25.05.2010, altera o art. 2º da Resolução nº 

17.775/2009 que dispõe sobre o encontro técnico Conversando com o Controle Interno 
para adequar a resolução que instituiu o encontro técnico Conversando com o Controle 
Interno quanto à denominação do seu coordenador adjunto; 

 
2.1.26. Resolução nº. 17.859, de 26.05.2010, aprova Projeto de Parecer Prévio 

referente às contas da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, Ana Júlia 
de Vasconcelos Carepa, exercício financeiro de 2009, incluindo a Gestão Fiscal do 
PODER EXECUTIVO, em condições de serem julgadas REGULARES pela 
Assembléia Legislativa do Estado do Pará, com recomendações; 

 
2.1.27. Resolução nº. 17.861, de 01.06.2010, autoriza a Presidência a baixar o ato de 

aposentadoria do Excelentíssimo Senhor EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA (Matrícula 
nº. 0178217), ocupante do cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Pará; 

 
2.1.28. Resolução nº. 17.862, de 01.06.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 8 

(oito) vezes, da importância de R$-1.075,00 (mil e setenta e cinco reais) referente à 
multa imputada ao senhor Jorge Luiz dos Santos Braga, ex-prefeito municipal de Monte 
Alegre, por intermédio do Acórdão nº. 47.024, de 25 de março de 2009; 
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2.1.29. Resolução nº. 17.863, de 01.06.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 

24 (vinte e quatro) vezes, da importância de R$-4.000,00 (quatro mil reais) referente à 
multa imputada ao senhor Jorge Luiz dos Santos Braga, ex-prefeito municipal de Monte 
Alegre, por intermédio do Acórdão nº. 47.080, de 6 de abril de 2010; 

 
2.1.30. Resolução nº. 17.866, de 10.06.2010, designa o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA para ocupar a Coordenadoria que 
supervisionará os serviços de Capacitação de Recursos Humanos em mandato 
complementar durante o biênio 2009-2010; 

 

2.1.31. Resolução nº. 17.870, de 15.06.2010, prorroga por 30 (trinta) dias o prazo para 
que o IGEPREV adote as providências necessárias aos autos do processo de 
Aposentadoria de GUIOMAR LUIZA PAULA PEREIRA objeto do Ofício n.º 
00.816/2010-SEC; 

 

2.1.32. Resolução nº. 17.871, de 15.06.2010, autoriza, que o encontro técnico 
“Conversando com o Controle Interno” referente ao segundo trimestre de 2010 seja 
realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Pará – FIEPA no dia 1º 
de julho de 2010; 

 

2.1.33. Resolução nº. 17.872, de 17.06.2010, autoriza a Presidência utilizar recursos 
do FUNTCE para custear as despesas com a realização do Evento “Conversando com o 
Controle Interno” referente ao 2º trimestre do ano de 2010. 

 
2.1.34. Resolução nº. 17.886, de 31.08.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 

12 (doze) vezes, da importância de R$-2.580,00 (dois mil e quinhentos e oitenta reais) 
referente à glosa imputada ao senhor Antônio Sérgio Rodrigues Barbosa, Presidente da 
Associação Portelense Em Favor da Cidadania e do Meio Ambiente-ASSPORT, por 
intermédio do Acórdão nº. 46.583, de 17.12.2009;  

 
2.1.35. Resolução nº. 17.887, de 31.08.2010, aprova a proposta orçamentária do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará para o exercício financeiro de 2011, 
conforme especificações constantes no quadro à Resolução; 

 
 

2.1.36. Resolução nº. 17.893, de 09.09.2010, aprova a denominação “Escola de Contas 
Alberto Veloso” para identificar a Escola de Contas instituída pela Resolução nº 17.278 
de 30 de novembro de 2006; 

 
 

2.1.37. Resolução nº. 17.898, de 21.09.2010, define procedimentos relativos ao 
cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 17.300/2007, 
autorizando o Departamento de Administração (DA), por meio da Seção de Processos e 
Expedientes (SPE), a devolver ao órgão de origem, documentação encaminhada a esta 
Corte, quando verificada a ausência de quaisquer elementos e/ou informações 
imprescindíveis ao exame dos atos concessórios nos processos de aposentadoria, 
reforma e pensão da administração pública estadual para exame desta Corte de Contas; 
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2.1.38. Resolução nº. 17.899, de 23.09.2010, autoriza a Presidência a baixar o ato de 
pensão em favor dos dependentes do ex-servidor desta Corte de Contas o Senhor 
Alberto Eduardo Conte Mendes Veloso, Matrícula nº 0300010, ocupante do cargo de 
Técnico de Informática – Programador; 

 
2.1.39. Resolução nº. 17.900, de 23.09.2010, autoriza a realização de concurso público 

de provas e títulos para provimento de 4 (quatro) cargos efetivos de Auditor do Tribunal 
de Contas do Estado do Pará, nos termos do art. 120 da Constituição do Estado do Pará, 
obedecidos os demais requisitos constitucionais para preenchimento do Cargo; 

   
2.1.40. Resolução nº. 17.904, de 05.10.2010, altera a denominação da Comissão 

composta através da Resolução nº 17.900 de 23.09.2010;  
 
 

2.1.41. Resolução nº. 17.909, de 21.10.2010, autoriza a Presidência a baixar o ato de 
pensão em favor de Maria Lúcia Alves Gomes companheira do ex-servidor desta Corte 
de Contas o Senhor Acácio de Oliveira Gonzaga,  ocupante do cargo de Agente 
Auxiliar de Serviços Gerais, TCE-AA-302; 

 
2.1.42. Resolução nº. 17.910, de 21.10.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 

14 (catorze) vezes, da importância de R$-2.247,00 (dois mil, duzentos e quarenta e sete 
reais) referente à multa imputada ao senhor Antônio Carlos Lobato da Silva, 
Coordenador do Conselho Escolar da E.E.E.F.M. Maestro Waldemar Henrique, por 
intermédio do Acórdão nº. 47.748, de 17 de agosto de 2010, sobre a qual deverão 
incidir os correspondentes acréscimos legais, conforme determinação regimental; 

 
2.1.43. Resolução nº. 17.916, de 04.11.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 24 

(vinte e quatro) vezes, da importância de R$-5.000,00 (cinco mil reais) referente à 
multa imputada ao senhor Sahid Xerfan, ex-Secretário Executivo de Obras Públicas, 
por intermédio do Acórdão nº. 47.835, de 26 de agosto de 2010, sobre a qual deverão 
incidir os correspondentes acréscimos legais, conforme determinação regimental; 

 
2.1.44. Resolução nº. 17.917, de 04.11.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 24 

(vinte e quatro) vezes, da importância de R$-4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) 
referente à multa imputada ao senhor Olímpio Yugo Ohnishi, ex-Secretário Executivo 
de Obras Públicas, por intermédio do Acórdão nº. 47.835, de 26 de agosto de 2010, 
sobre a qual deverão incidir os correspondentes acréscimos legais, conforme 
determinação regimental; 

 
2.1.45. Resolução nº. 17.919, de 09.11.2010, autoriza a Presidência a realizar o 

terceiro encontro técnico “Conversando com o Controle Interno” no auditório da 
Federação das Indústrias do Estado do Pará – FIEPA no dia 17 de novembro de 2010 e 
utilizar recursos do FUNTCE para custear as despesas com o evento; 

 
2.1.46. Resolução nº. 17.920, de 09.11.2010, determina a realização de inspeção 

extraordinária, sob a coordenação do Exm.º Sr. Cons.º Ivan Barbosa da Cunha, com o 
objetivo de apurar denúncias alusivas ao Contrato n.º 034/2010 celebrado entre a 
Polícia Militar do Estado do Pará - PMPA e Delta Construções S/A; 
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2.1.47. Resolução nº. 17.922, de 16.11.2010, autoriza a Presidência a celebrar 

convênio com o Tribunal de Contas do Estado da Bahia e com o Centro de Estudos e 
Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria - CEDASC, com vistas ao 
estabelecimento de formas de cooperação, disponibilização, cessão de uso e capacitação 
mútua de tecnologia da informação, para utilização exclusiva no desenvolvimento de 
suas atribuições constitucionais, com a finalidade de aprimorar e fortalecer os 
mecanismos com os quais opera o controle externo; 

 
2.1.48. Resolução nº. 17.925, de 25.11.2010, aprova o Plano Anual de Atividades do 

Departamento de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará para o 
exercício de 2011; 

 
2.1.49. Resolução nº. 17.927, de 07.12.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 

24 (vinte e quatro) vezes, da importância de R$-15.152,71 (quinze mil, cento e 
cincoenta e dois reais, setenta e um centavos) referente à multa imputada ao senhor 
Pedro Abílio Torres do Carmo, ex-Secretário Executivo de Transportes, por intermédio 
do Acórdão nº. 46.020, de 10 de setembro de 2009, sobre a qual deverão incidir os 
correspondentes acréscimos legais, conforme determinação regimental; 

 
2.1.50. Resolução nº. 17.928, de 07.12.2010, autoriza o recolhimento parcelado, em 

03 (três) vezes, da importância de R$-350,00 (trezentos e cincoenta reais) referente ao 
débito imputado ao senhor Hélio do Socorro Silva Vieira, ex-presidente da Associação 
Beneficente Porta da Esperança, por intermédio do Acórdão nº. 46.210, de 13 de 
outubro de 2009, sobre a qual deverão incidir os correspondentes acréscimos legais, 
conforme determinação regimental; 

 
2.1.51. Resolução n° 17.929, de 16.12.2010, autoriza a Presidência a baixar o ato de 

aposentadoria do Servidor deste Tribunal, Senhor Alexandre Antonio Almassy 
(Matrícula nº. 0580058), ocupante do cargo de Analista de Controle Externo, TCE-
ATNS-603-B-02; 

 
2.1.52. Resolução n° 17.930, de 16.12.2010, concede a “Medalha Serzedello Corrêa 

Classe A” ao Conselheiro Luis da Cunha Teixeira pelos relevantes serviços prestados à 
sociedade paraense e, em especial, ao Tribunal de Contas do Estado do Pará; 

 
2.1.53. Resolução nº. 17.932, de 21.12.2010, autoriza a Presidência a celebrar 

Convênio de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Contas do Estado do Pará e o 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás para o compartilhamento do sistema 
Publica – Sistema de Controle e Publicação de Atos – com a função  de recolher 
todas as informações de atos publicados no Diário Oficial de maneira automática e 
tempestiva; 

 
2.1.54. Resolução nº. 17.933, de 21.12.2010, autoriza a Presidência a celebrar Termos 

Aditivos, prorrogando a vigência até o dia 31.12.2011 dos Convênios de Cooperação 
deste Tribunal com o IRB - Instituto Rui Barbosa e com a ATRICON – Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil no âmbito do PROMOEX; 
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2.1.55. Resolução nº. 17.934, de 21.12.2010, altera o parágrafo único do art. 3º da 
Resolução nº 17.775/2009 que dispõe sobre o encontro técnico Conversando com o 
Controle Interno. 

 
8.3 Mapa Geral das Decisões por Assunto 

 
Nas 84 (oitenta e quatro) sessões ordinárias realizadas pelo Tribunal, durante o 

exercício de 2010, foram julgados 2.637 (dois mil, seiscentos e trinta e sete) processos de matéria 
de sua competência, além de serem apreciados na matéria administrativa 27 processos, conforme 
demonstrado no Quadro 1 e Gráfico 1 seguintes: 

 
- Acórdãos: 

 
 Assunto N° de processos 
  a)  Admissão de Pessoal /Registro 158 

  b)  Aposentadoria/Concessão Inicial 458 
  c)  Aposentadoria/Retificação 05 
  d)  Aposentadoria/Reversão 02 
  e)  Denúncia 14 
  f)  Embargos 06 
  g)  Inspeção Extraordinária - 
  h)  Obrigações Comuns/Geral 101 
  i)  Pensão/Concessão Inicial 248 
  j)  Pensão/Retificação 02 
  k)  Prejulgado 01 
  l)  Prestação de Contas/Convênio 940 
  m) Recurso/Contra Ato da Presidência 07 
  n)  Recurso/Reconsideração  52 
  o)  Recurso/Revisão 46 
  p)  Reforma/Concessão Inicial 40 
  q)  Reforma/Retificação 02 
  r)  Tomada de Contas 456 

 TOTAL 2.538 
 

-Resoluções: 

 

 Assunto n° de processos 
  a)  Administrativo Interno/Petição 06 
  b)  Aposentadoria/Diligência 11 
  c)  Consulta 05 
  d)  Denúncia - 
  e)  Decisões Administrativas/Diversas 27 
  f)  Obrigações Comuns 03 
  g)  Pensão/Diligência  06 
  h)  Prestação de Contas 11 
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  i)  Recurso/Reconsideração 03 
  j)  Recurso/Revisão 04 
  k)  Reforma 01 
  l)  Tomada de Contas 22 
 TOTAL 99 

 

- Decisões Sem Processo: 

 
 

 Assunto n° 
  a)  Resoluções Administrativas 28 
  b)  Atos 10 

 

- Tipos de Decisões  
 
Dos processos julgados, 1.697 processos foram referentes às prestações, obrigações 

comuns e tomadas de contas, cujas decisões estão demonstradas a seguir: 
 
 

DECISÃO PRESTAÇÃO 
CONTAS TOMADA 

CONTAS 
OBRIG. 

COMUNS 
TOTAL 

 
% 

Regular 717 64 68 849 51 

Regular c/Multa 238 259 11 508 
 

30 

Regular c/Ressalva 18 01 14 33 
 

02 

Regular c/Ressalva e Multa 25 17 11 53 03 

Irregular 03 03 - 06 
 

0 

Irregular c/Multa 27 27 03 57 
 

03 

Irregular c/Devolução 01 01 03 05 
 

0 

Irregular c/Devolução e Multa 45 125 16 186 11 

 
TOTAL 

 
1.074 

 
497 

 
126 

 
1.697 

 
100 
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- Multas  
  
Com fundamento no art. 74 da Lei Complementar n° 12, de 09/02/1993, o Plenário do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará aplicou as seguintes multas no período de 12/01/2010 a 21/12/2010, 
conforme demonstrativo e gráfico abaixo: 
 
 
 

 
SITUAÇÃO 

 
QUANTIDADE 

 
VALOR (R$) 

 
ABERTA 

 
585 

 
1.806.401,51 

 
SOB RECURSO NO TCE 
(Exigibilidade suspensa) 

 
90 

 
598.368,96 

 
QUITADA 

 
311 

 
208.002,90 

 
T O T A L 

 
986 

 
2.612.773,37 

 
- Glosas  
 
De acordo com o art.41 da Lei Complementar n° 12, de 09/02/1993, o Plenário do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará infligiu as seguintes glosas no período de 12/01/2010 a 21/12/2010, 
conforme demonstrativo e gráfico abaixo: 
 
 

 
SITUAÇÃO 

 
VALOR (R$) 

 
 SEM RECURSO 

 
20.423.781,32 

 SOB RECURSO NO TCE 
(Exigibilidade suspensa) 

 
    988.922,50 

 
TOTAL GLOSADO 

 
21.412.703,82 

 
 
- Conclusão  
 

No decorrer do Exercício de 2010, 2.637 processos referentes a prestações de contas 
e de tomada de contas, atos de admissão de pessoal, aposentadorias, reformas, pensões, recursos e 
denúncias foram apreciados e julgados em 84 Sessões plenárias, cujas atas encontram-se 
devidamente disponibilizadas no Portal do TCE, podendo ser acessadas no site 
http://www.tce.pa.gov.br., juntamente com o vídeo das Sessões, para amplo conhecimento público.  

As decisões estão formalizadas em 1.902 Acórdãos, 132 Resoluções, incluindo as  de 
matéria administrativa e 11 Atos, conforme Art.192, inciso I, II, III e IV do Regimento Interno do  
Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

 
No que diz respeito às prestações e tomadas de contas, este Relatório apresenta um 

quadro demonstrativo onde se encontram discriminados os tipos de decisões tomadas pelo Plenário 
desta Corte, no qual observa-se que 849 processos resultaram em Contas Regulares, significando 
um percentual de 51% do total analisado no período. 
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Para comunicação das atividades foram expedidos 2.731 ofícios, por meio do 

SISGED (Sistema de Gestão de Documentos), bem como 673 Citações e 829 Notificações de 
Julgamentos aos responsáveis publicadas no Diário Oficial do Estado do Pará.  

 
De acordo com a Lei n° 7.086/2008-FUNTCE, de 16.01.2008, foram emitidos 4.236 

boletos bancários, sendo 2.811 boletos quitados (dos quais 511 são referentes às multas aplicadas e 
2.300 de solicitações de certidões) e 1.425 emitidos/não pagos. 

 
Cumpre ressaltar que desde a implantação do sistema eletrônico de petição de 

certidões negativas via portal, ocorrido a partir de 31/07/2008, constata-se um constante decréscimo 
no atendimento de solicitações via protocolo, configurando-se assim maior agilidade e comodidade 
no atendimento das demandas de nossa sociedade.  

 
Destaca-se ainda que neste Exercício, cerca de 2.472 dos requerimentos de Certidões 

tiveram origem no Portal de Serviços do TCE, via Internet, evidenciando o atingimento de nossa 
missão em tornar mais acessíveis as informações aos jurisdicionados e à sociedade em geral.  
 

O quadro 3 sintetiza o quantitativo de Acórdãos e Resoluções proferidos em processos 
apreciados/julgados, bem como as comunicações expedidas, no Exercício de 2010. 

 
 

 ATOS DISCRIMINAÇÃO T O T A L 

1  Acórdãos N°. inicial: 46.612   

N°. final: 48.513    
1.902 

2  Resoluções N°. inicial: 17.803  

N°. final: 17.935    
132 

3   Atos Inicial: 040          Final:050 11  

4  Citações 001 a 672 673  

5  Julgamentos 
Marcados 

Início: 001               Final: 828 829  

6  Ofícios 
     Secretaria: 185 
     Asses.Técnica: 27 
     Apoio ao Plenário: 2.257 
     Apoio à Secretaria: 14 
     ATP (001 a 250): 547 

2.731 

7  Memorandos      Inicial: 001          Final: 163 164  

8  Certidões Via Portal: 2.472    

Via Protocolo: 1.084 

3 .556  
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9. DCE – DEPARTAMENTO DE CONTROLE EXTERNO 

9.1 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. No exercício de 2010, a Direção 
do Departamento foi exercida pelos seguintes servidores: 

 

- 01/01 a 09/07: Andréa Martins Cavalcante (Titular), sendo substituída em seu impedimento, 
no período de 10/06 a 09/07, pela servidora Márcia Tereza Assis da Costa; 

- 10/07 a 31/12: Márcia Tereza Assis da Costa (Titular), sendo substituída em seu 
impedimento, no período de 22/11 a 21/12, pelo servidor Carlos Edilson Melo Resque. 

 
Dentre as diversas atividades desenvolvidas no Departamento, destacam-se as seguintes 

ações implementadas no decorrer de 2010: 
 

9.2 Diretoria   

- participou, no dia 12-01, da reunião sobre a Lei de Qualidade Fiscal, realizada no Departamento 
de Informática, com a presença, pelo DCE, dos servidores Andréa Martins Cavalcante, Diretora, 
e Reinaldo dos Santos Valino, Chefe da Seção de Auditoria da 2ª CCE;  

- participou, no dia 14-01, de reunião na Presidência com o representante da Consultoria Geral do 
Estado, Sr. Carlos Botelho, para tratar sobre a publicação da tabela de reajuste dos servidores 
públicos referente aos exercícios de 2009 e 2010,  com a presença, pelo DCE, das servidoras 
Andréa Martins Cavalcante, Diretora, e Albina Leitão, Controladora da 1ª CCE; 

- participou, no dia 18-01, de reunião na Secretaria de Planejamento Orçamento e Finanças - 
SEPOF, para tratar de publicações no Sistema PUBLICA, com a presença, pelo DCE, dos 
servidores Andréa Martins Cavalcante, Diretora, e Mauro Brito Fernandes, Chefe da Seção de 
Auditoria da 3ª CCE, e pelo Departamento de Informática, do Sr. Otton Canelas; 

- promoveu, no dia 20-01, reunião para tratar de publicações no Sistema PUBLICA, com a 
presença, pelo DCE, dos servidores Andréa Martins Cavalcante, Diretora, Douglas Domingues, 
Assessor Técnico, e Edilete Fernandes, Chefe da Seção de Expediente, e pelo Departamento de 
Informática, do Sr. Otton Canelas, além de um técnico da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente - SEMA; 

- participou de diversas reuniões com a equipe da AIUPEA, contratada para realizar estudos 
relativos ao Plano de Cargos e Salários deste TCE/Pa; 

- reuniu, dia 04-02, na sala de reunião do DI, com servidores da S. Expediente - DCE (Edilete 
Fernandes, Ana Léa Sabbá e Augusto) e do Departamento de Informática, para tratar de 
assuntos relacionados ao PUBLICA; 

- participou, no dia 05-02, de reunião na Auditoria Geral do Estado para tratar sobre o Encontro 
de Controle Interno, com a presença, ainda, do Coordenador de Controle Interno deste TCE e 
integrantes da Escola de Contas; 

- participou, no dia 10-02, do evento “Diálogo com o 3º Setor” promovido por este Tribunal, 
ministrando palestra sobre Celebração de Convênios;  
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- indicou os servidores Douglas Domingues Júnior e Leônidas Gonçalves para participar das 
reuniões da Rede Controle, no Ministério Público Federal (10-02) e no Ministério Público 
Estadual (10-03);  

- indicou servidores para participar de evento sobre a Lei de Qualidade Fiscal realizado em São 
Paulo, no período de 22 a 24-03; 

- participou, no dia 23-03, da reunião realizada na Auditoria Geral do Estado, onde foram 
discutidos pontos da Lei de Qualidade Fiscal; 

- participou, no dia 25-03, de reunião na Sala da Presidência, ocasião em que foi apresentada, 
pela Comissão responsável, a proposta de revisão do Regimento Interno deste Tribunal; 

- participou, no dia 29-03, do Encontro “Conversando com o Controle Interno”, em parceria com 
a Auditoria Geral do Estado; 

- formalizou orientação técnica aos diversos setores do Departamento, relativamente aos 
relatórios produzidos, buscando a uniformidade de procedimentos e a garantia da correta 
instrução processual; 

- participou, no dia 01-04, da reunião sobre a Lei da Transparência, realizada no Departamento de 
Informática; 

- reuniu, no dia 13-04, com o Controlador e Chefe de Seção da 6ª CCE e a técnica da SEDUC 
para tratar sobre Processos de Prestação de Contas do FUNDEF;  

- participou, no dia 14-04, de reunião da Rede de Controle, realizada na Controladoria Geral da 
União para tratar de assuntos relacionados ao GT de saúde;  

- participou, no dia 20-04, de reunião na Presidência para tratar sobre a Lei da Transparência; 

- participou, no dia 22-04, da reunião da Rede de Controle, realizada no Ministério Público 
Federal para tratar de assuntos relacionados ao GT de saúde;  

- participou, no dia 28-04, no Departamento de Administração da reunião sobre os estudos 
realizados pela AIUPEA, referente ao Plano de Cargos e Salários do TCE/Pa; 

- participou, no dia 05-05, da reunião da Rede de Controle, realizada no Ministério Público 
Federal para tratar de assuntos relacionados ao GT de saúde;  

- reuniu, no dia 06-05, com técnicos do Tribunal de Justiça do Estado para tratar sobre a Lei da 
Transparência; 

- participou, no dia 12-05, de reunião da Rede de Controle, realizada na Auditoria Geral dos 
Municípios, com os integrantes dos grupos da Rede de Controle;  

- participou, no dia 09-06, da reunião da Rede de Controle, realizada no Tribunal de Contas da 
União para tratar de assuntos relacionados ao GT de saúde; 

- reuniu, no dia 11-06, com os técnicos da Escola de Contas: Srªs. Vera Fidalgo e Mariúcia 
Lacerda e com a Assessora Técnica Srª Mª de Nazaré Abreu Neves para tratar do projeto de 
EAD; 

- reuniu, nos dias 11 e 21-06, com o Diretor do Departamento de Informática Sr. Carlos Gomes, 
para tratar de assuntos em comum; 

- reuniu, no dia 14-06, como os controladores e chefes para tratar de assuntos de interesse do 
Departamento; 
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-  reuniu, no dia 14-06, com servidores da Secretaria Estado de Administração e da Auditoria 
Geral do Estado, bem como do Planejamento Estratégico do TCEPA para tratar sobre o evento 
“Conversando com o Controle Interno”; 

- reuniu, no dia 15-06, com técnicos do PROMOEX e com a Controladora e Chefe da 1ª CCE 
para tratar de assuntos da Controladoria; 

- reuniu, durante o mês de junho, com todas as unidades do DCE para tratar de assuntos de 
interesse do Departamento; 

- reuniu, no dia 24-06, na presença da Conselheira Lourdes Lima, cos Controladores e Chefes 
para tratar de assuntos de interesse do Departamento; 

- participou e convocou, no dia 30-06, os servidores do DCE para participar da apresentação 
realizada pelo Departamento de Informática do novo sistema do Business Objetcts - BO; 

- participou, no dia 01-07, do Encontro “Conversando com o Controle Interno” realizado no 
Auditório da FIEPA; 

- reuniu, nos dias 12 e 19-07 , na sala de reunião do DCE com Controladores e os integrantes da 
Comissão da Revisão da Lei Orgânica para discutir as propostas de alterações;  

- reuniu, no dia 21-07, no Auditório do TCE, com o Conselheiro Luiz Cunha, Assessores do 
Gabinete, Assessoria Técnica, Controladores e Chefes para apresentar a equipe de trabalho do 
Departamento de Controle Externo; 

- reuniu, no dia 09-08, com a Comissão das Contas de Governo 2009 para tratar da publicação 
dos trabalhos; 

- participou da reunião, no dia 09-08, no Departamento de Informática para tratar sobre o 
PUBLICA, juntamente com os Assessores Técnicos Srs. Aldo Cezar e Douglas Gabriel; 

- reuniu, no dia 11-08, para tratar de assuntos relacionados com a 1ª Controladoria, com as 
servidoras Srª Albina Leitão e Sandra Santos (1ª CCE) e Nazaré Neves e Socorro Santana (Ass. 
Técnica); 

- indicou a servidora Socorro Santana para participar da reunião na Auditoria Geral do Estado 
para tratar sobre a organização do Curso de Capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor 
Publico e Lei de Responsabilidade Fiscal, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade 
e outros parceiros, incluindo o TCE; 

- encaminhou solicitação para nomeação, através de Portaria, dos integrantes do Grupo de 
Trabalho de Fiscalização que tem por objetivo dar cumprimento ao disposto no art. 2º da 
Resolução nº 17.842; 

- prestou informações ao Ofício n° 096/2010-ATP, do Tribunal de Contas dos Municípios, quanto 
aos limites de gastos de pessoal; 

- encaminhou o Ofício n° 1.138/2009-GP, do Tribunal de Justiça do Estado, que traz 
considerações acerca da sistemática adotada para publicação de atos administrativos  no Sistema 
PUBLICA, com base no parecer da Assessoria Técnica do DCE; 

- atendeu o pedido de informação solicitado pela Presidência relativamente ao Ofício nº 
011/2010/MP/2ª PJM, do contrato de locação entre a Polícia Militar do Estado do Pará e a 
empresa Delta Construções e Engenharia; 

- encaminhou avaliação da minuta do Termo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre o 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, CEDASC e este Tribunal, com base no parecer da 
Assessoria Técnica do DCE; 
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- encaminhou solicitação para nomeação através de Portaria dos integrantes do Grupo de 
Trabalho de Auditoria Ambiental; 

- reuniu, no dia 20-08, com a Controladora e Chefe da 1ª Controladoria e com o Chefe do SPE 
para discutir a operacionalização da Resolução 17.300/TCE-PA, referente a devolução dos 
processos, de aposentadoria, reforma e pensão, ao órgão de origem para saneamento de erros 
formais; 

- reuniu, no dia 14-09-2010, com o Controlador da 4ª CCE e Sr. Ronaldo Costa da ASIPAG, para 
tratar sobre publicação de contrato; 

- reuniu, no dia 14-09, com o Sr. Jaime de Oliveira Bibas, Presidente do IAP, para tratar sobre a 
Versão simplificada das Contas de Governo-2009; 

- reuniu, no dia 24-09, com a Escola de Contas, DI e  INFOCO;  

- reuniu, no dia 30-09, com as Controladorias, S. Expediente, AOP, Engenharia Assessoria 
Técnica e DI, para tratar sobre o PUBLICA; 

- reuniu, no dia 04-10, com os técnicos que participaram do II Encontro Técnico Nacional sobre 
Normas de Auditoria – NAGS, visando estabelecer entendimento do TCEPA sobre o tem em 
questão; 

- reuniu, no dia 04-10, com a Assessoria Técnica do DCE para tratar sobre o Plano de Gestão do 
Departamento; 

- reuniu, nos dias 05 e 06-10, com integrantes da comissão das Contas de Governo  para tratar 
sobre o Projeto Gráfico Simplificado das Contas de Governo; 

- reuniu, no dia 06-10, com os Controladores e a Comissão da UT - Normas para discutir 
sugestões de alterações da Lei Orgânica; 

- reuniu, no dia 06-10, com a Auditoria Operacional para tratar sobre o Plano Anual de 
Atividades para o exercício de 2011; 

- promoveu diversas reuniões com os Controladores e Chefes de Seção da 1ª e 6ª CCE, visando 
adotar estratégia para redução do saldo de processos informados no final do trimestre anterior 
na situação: informado, aguardando revisão da chefia; 

- indicou servidores para participar da Reunião do Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis, 
no período de 08 a 10-11; 

- Encaminhou Projeto para realização do Treinamento na Metodologia de Fiscalização visando 
dar cumprimento ao disposto no art.2º, II da Resolução 17.842, de 15-04-2010, indicando os 
servidores para participar da 1ª Turma; 

- encaminhou exemplares do Sumário Executivo de Auditoria Operacional intitulado 
“Implementação de Ações da Estratégia Saúde da Família”, elaborado a partir do relatório da 
Comissão de AOP deste TCEPA, com objetivo de divulgar os resultados da auditoria 
operacional; 

- indicou servidores para participar do I Simpósio Internacional sobre Gestão Ambiental e 
Controle de Contas Públicas, no período de 16 a 19-11; 

- encaminhou Ante Projeto de Resolução que dispõe sobre o atendimento preferencial e 
adequado e tramitação prioritária de expedientes, processos e procedimentos administrativos 
em que figure como parte ou interessado a pessoa com deficiência; doença grave, contagiosa 
ou incurável, incapacidade, necessidade especiais ou mobilidade reduzida; 
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- encaminhou Minuta de Ordem de Serviço para implementação da Resolução TCE nº 17.300, 
de 18-01-2007, que aprovou Instrução Normativa sobre a remessa de processos de 
aposentadoria, reforma, pensão da administração pública estadual para exame desta Corte de 
Contas; 

- encaminhou documento para obtenção do ISSN para publicações relacionadas à Prestação de 
Contas Anuais do Governo do Estado do Pará-2009; 

- compôs a mesa do evento “ III Conversando com o Controle Interno – Tomada de Contas 
Especial”, no dia 17-11; 

- solicitou informações de cada setor e elaborou o Plano Anual de Atividades do DCE para o 
exercício de 2011. 

- encaminhou para aprovação do Plenário o Plano Anual de Atividades do DCE para o exercício 
de 2011; 

- reuniu, nos dias 23 e 24-11, com os integrantes das equipes que designadas para realizar as 
Auditorias Piloto destinadas a iniciar a implantação da nova Metodologia de Fiscalização do 
DCE; 

- indicou servidor para participar da IV Reunião Técnica – Treinamento do novo SAGF 
realizada no TCE-SP, nos dias 09 e 10-12; 

- encaminhou minuta de Resolução regulamentando a obrigatoriedade da remessa a este 
Tribunal de Contas da Resolução do Conselho Estadual de Saúde que aprova o Relatório 
Anual da Gestão da Saúde - RAGS; 

- encaminhou para Presidência Decreto Estadual nº 2637, 03-12-2010, que dispõe sobre as 
normas gerais relativas às transferências voluntárias de recursos do Orçamento do Estado 
mediante convênios; 

- encaminhou, no dia 16-12, o Anexo III - Plano de Trabalho nº 03 do Termo de Cooperação 
Técnica entre a Assembléia Legislativa e o TCE-Pa e o Anexo III - Plano de Trabalho nº 03 do 
Termo de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado -PA e o TCE-Pa; 

- atendeu jurisdicionados e despachou processos e expedientes. 
 

9.3 Assessoria Técnica de Controle Externo 

- assessorou à Diretora do Departamento e as Controladorias, no exercício de ações relacionadas 
a estudos e racionalização do trabalho; 

- participou, na pessoas dos assessores Márcia Tereza Assis da Costa e Douglas Gabriel 
Domingues Júnior da análise das Contas do Governo-2009 (1º semestre/2010), como 
Coordenadora das Contas e membro da comissão, respectivamente; 

- apresentou propostas e sugestões para a comissão responsável pela Revisão do Regimento 
Interno; 

- promoveu estudos sobre a Implantação de Banco de Dados para Indicadores de Avaliação do 
Controle Externo; 

- participou da editoração dos Sumários Executivos de Educação e Saúde (AOP); 

- o assessor Douglas Gabriel Domingues Júnior participou como coordenador da palestra “A 
Atuação do tribunal de Contas da União e o Controle Interno”, no I Encontro de Controle 
Interno da Região Norte; 
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- participou de diversas reuniões com a UTRN; 

- realizou estudos com vistas à definição de procedimentos acerca das Prestações de Contas de 
Recursos da Municipalização do Ensino Fundamental com o objetivo de apresentar propostas; 

- participou da reunião para definir procedimentos e ajuizar a respeito da baixa de processos no 
SISGED; 

- participou da reunião para definir procedimentos acerca da Lei Complementar nº 131/2009; 

- realizou estudos tendo em vista a complementação de Proposta de Nova Metodologia de 
Fiscalização a ser adotada, subsidiando a decisão a respeito da utilização, para tanto, de 
Sistema Informatizado; 

- assessorou e/ou representou a Diretora em reuniões da AIUPEA; 

- apresentou propostas e sugestões para o aperfeiçoamento, harmonização e padronização de 
rotinas; 

- participou de reuniões da UEL/PROMOEX. 

- a servidora Maria do Socorro da Silva Santana participou como membro da Comissão 
Organizadora do III Fórum TCE-Pa e Jurisdicionados designada através da Portaria nº 24.137, 
de 20-04-2010; 

- a servidora Nilzete da C. Guimarães Barros analisou o relatório emitido pelo SISGED 
referente ao número de expedientes constantes na 6ª CCE, no período de 01/01/1995 a 
16/06/2010, realizando a juntada no sistema de 16 (dezesseis) expedientes aos respectivos 
processos; 

- promoveu estudos sobre a racionalização dos trabalhos da 1ª CCE; 

- participação do assessor Aldo Cezar C. Guimarães, como palestrante no evento “Conversando 
com o Controle Interno”; 

-  participação na definição do enfoque da Palestra da SEAD – Sistema de Cotação Eletrônica 
no “Conversando com o Controle Interno” 

- participação em reuniões da rede de controle; 

- participação em reunião com Tribunal de Justiça do Estado; 

- participação da assessora Mª de Nazaré Abreu Neves em reuniões sobre a implementação da 
Escola de Contas; 

- elaborou relatório sobre as atividades da Unidade Técnica de Controle Externo-UTCE; 

- elaborou a matéria de abertura do Portal da Transparência do TCE-Pa sobre o Controle Social; 

- procedeu despachos, análises e pareceres em processos; 

- realizou estudos sobre a implementação da fiscalização a luz da Lei de Transparência junto aos 
outros tribunais de referência; 

- promoveu estudos e elaborou minuta formalizada pelas servidoras Maria do Socorro da Silva 
Santana e Primênia Suelena Nunes Chama, que trata do “Ante Projeto de Resolução”, 
submetida à Presidência sobre o atendimento pessoal preferencial e a tramitação prioritária de 
expedientes, processos e procedimentos administrativos em que figure como parte ou 
interessado a pessoa com deficiência (física, auditiva, visual e/ou mental), doença grave, 
contagiosa ou incurável, incapacidade, necessidades especiais, ou mobilidade reduzida, no 
âmbito deste Tribunal de Contas do Estado do Pará, e outras providências; 
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- promoveu estudos e elaborou Minuta, pelas servidoras Maria do Socorro da Silva Santana e 
Primênia Suelena Nunes Chama, que trata do “Ante Projeto de Resolução” em que autoriza o 
Departamento de Administração (DA), por meio da Seção de Processos e Expedientes (SPE), a  
devolver ao órgão de origem, documentação encaminhada a esta Corte, quando verificada a 
ausência de quaisquer elementos e/ou informações imprescindíveis ao exame dos atos 
concessórios, definidos na Resolução nº 17.300, de 18 de janeiro de 2007, a qual foi aprovada 
pelo Plenário (Resolução TCE nº 17.898, de 21-09-2010); 

- elaboração do Relatório de Viagem do “XXIV Congresso Brasileiro de Direito 
Administrativo” a Belo Horizonte (Minas Gerais), no período  de 15 a 17 de setembro de 
2010, formalizado pelas servidoras Maria do Socorro da Silva Santana e Primênia Suelena 
Nunes Chama (Matrículas nºs 0663913 e 0612782, respectivamente); 

- formalização de exposição (com slides) ao Plenário sobre o conteúdo do XXIV Congresso 
Brasileiro de Direito Administrativo a Belo Horizonte (Minas Gerais), no período  de 15 a 17 
de setembro de 2010, pelas servidoras Maria do Socorro da Silva Santana e Primênia Suelena 
Nunes Chama; 

- formalização de Carta de Intenção e Curriculum Vitae pela servidora Primênia Suelena Nunes 
Chama, visando a participação efetiva no Programa Interdisciplinar de Atualização e 
Formação de Especialistas em Auditoria da Gestão Municipal do Meio Ambiente, que será 
realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), em convênio 
com a Universidade Federal do Estado do Pará (UFPA), em que a servidora foi matriculada 
em 04.10; 

- promoveu estudos para elaboração de ponto para reflexão e aprofundamento sobre o 
tratamento que tem sido dado a figura do “Carona”, previsto na legislação federal;  

- nomeação da servidora Patrícia Farias através de Portaria n° 24.352 de 07/07 como 
Coordenadora do Grupo de Trabalho de Fiscalização que tem por objetivo dar cumprimento ao 
disposto no art. 2º da Resolução nº. 17.842 no que diz respeito a proposição de documentos 
que devem compor a metodologia de Fiscalização do DCE/TCE - PA; 

- elaborou e propôs documentos que devem compor a metodologia de Fiscalização do 
DCE/TCE – PA, tais como: solicitações de Documentos; solicitação de Informações e 
Esclarecimentos; Comunicado do Resultado da Fiscalização; Roteiro Geral de Fiscalização; 
Procedimentos de Fiscalização (Área 1 = Controle de Gestão, Área 2 = Gestão Orçamentária e 
Área Financeira); Código de Conduta dos Profissionais de Controle Externo do TCEPA; 

- apresentou propostas e sugestões para o aperfeiçoamento, harmonização e padronização de 
rotinas; 

- participação na avaliação da minuta do Termo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre o 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, CEDASC e este Tribunal; 

- promoveu estudos sobre a reestruturação do Departamento de Controle Externo; 

- promoveu estudos sobre o Relatório Anual de Gestão da Saúde-RAGS; 

- respondeu a pesquisa sobre Auditoria Operacional realizada pelo Tribunal de Contas da União; 

- apresentou proposta de Banco de Indicadores de eficiência, submetida ao Núcleo de 
Planejamento Estratégico e ao Departamento de Informática; 

- estudou sobre a competência do TCEPA de julgar as contas das associações de municípios; 

- apresentou relatório sobre a Unidade Técnica de Controle Externo-UTCE ao PROMOEX; 
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- a servidora Nilzete da C. Guimarães Barros analisou o relatório de prestação de contas de 
convênios vencidas e preencheu os formulários para solicitação de tomada de contas e o 
relatório emitido pelo SISGED realizando a juntada no sistema de expedientes constantes na 6ª 
CCE aos respectivos processos; 

- participou de reuniões da UEL/PROMOEX; 

- participou da elaboração da versão simplificada do Relatório e Parecer Prévio da Contas 
Anuais de Governo do Estado exercício de 2009 intitulada “O Pará em números: Onde foi 
parar seu dinheiro em 2009”. 

 

9.4  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;  

- acompanhamento das obras do PAC (visitas técnicas nos empreendimentos Jaderlândia e 
Taboquinha); 

- acompanhamento da programação do Sistema de Controle e Monitoramento de Obras Públicas 
- SIMCOP; 

- acompanhamento da contratação da empresa para elaboração dos projetos executivos relativos 
à obra de ampliação da Fundação da Santa de Misericórdia. 

- acompanhamento das obras da Ação Metrópole; 

- acompanhamento das obras da nova Santa Casa; 

- acompanhamento dos convênios da COMAR. 
 

9.5 Seção de Expediente 

- digitação de documentação pertinente à Diretoria do Departamento; 

- tramitação, via 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; 

- acompanhamento do Sistema PUBLICA. 
 

9.6 Auditoria Operacional – AOP 

- conclusão da auditoria operacional na área da saúde, ação: “implementação de ações da saúde 
da família” constante no PPA 2008/2011, cumprindo o cronograma nacional estabelecido pelo 
GAO - Grupo de Auditoria Operacional (PROMOEX), e pela Secretaria de Fiscalização e 
Avaliação de Programas de Governo do TCU-SEPROG.  Esta trabalho culminou na emissão 
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do relatório final com comentários do gestor e sua análise pela equipe de auditoria 
operacional; 

- iniciou-se os trabalhos de AOP na função saneamento; 

- realizou a leitura crítica de documentos básicos sobre saneamento, levantamento inicial 
orçamentário, financeiro, legislações, notícias, indicadores, etc., voltados para o programa 
Água para Todos, no âmbito federal/estadual e municipal, entrevistas exploratórias com 
gestores, escolha da ação e/ou ações a serem escopo da auditoria, elaboração de TDR para 
consultoria individual na área de saneamento e início da construção da matriz de 
planejamento; 

- formulou as questões de auditoria, conclusão da matriz de Planejamento, contratação de 
consultor, viajem à Brasília no período de 02 a 06-08 para apresentação do Relatório de 
levantamento dos dados referentes a função de saneamento e elaboração de papéis de 
trabalho(questionários para Prefeituras, Operadores dos SAAs, Beneficiários e Centros 
Regionais de Saúde), aplicação dos questionários “in loco”, no município de Abaetetuba, 
como Teste Piloto, junto ao Sistema de Abastecimento de Água, em ampliação no referido 
município; 

- iniciou a fase de execução a auditoria operacional na área de Saneamento, ações: 1871 
(Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água), 1923 (Implantação, Ampliação e 
Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água) 1925 (Ampliação de Sistema de 
Abastecimento de Água – PAC), referente ao PPA 2008-2011. 

 

9.7 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. 

9.8  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 preparação e instrução dos processos referentes aos Relatórios Resumido da Execução 
Orçamentária e Gestão Fiscal; 

- instrução de Denúncias; 

- participação de todos os servidores da Controladoria na análise da Prestação de Contas do 
Governo-2009; 

- atualização do banco de legislação subsidiária. 
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9.9  3ª CCE  

- indicação de servidores para participar de cursos, seminários e treinamentos; 

- atualização da legislação dos diversos órgãos da Administração Direta; 

- análise da Prestação de Contas de Convênios; 

- instauração de auditorias Programadas; 

- apreciação de recursos/defesa; 

- atendimento aos interessados e/ou seus procuradores; 
 

9.10  4ª  CCE 

- continuidade à prática da Auditoria Preventiva; 

- 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; 

 

9.11  5ª CCE 

- instauração de auditorias programadas; 

- atendimento externo (solicitação de informações); 

- atualização do banco de legislação subsidiária; 

- atendimento aos interessados e/ou seus procuradores. 

 

9.12  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; 

- instauração de tomadas de contas de convênios; 

- atendimento aos interessados e/ou seus procuradores. 
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10. DI – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 
10.1 Atividades de Suporte Administrativo 

                        
Neste ano de 2010, as atividades de suporte administrativo desempenhadas por esta 

Seção de Expediente, visando um perfeito funcionamento das áreas e setores internos deste 
Departamento, foram assim registradas: 

 
• Controle e solicitação de material de expediente; 
• Controle de faltas mensais; 
• Acompanhamento da escala de férias; 
• Tramitação de expedientes; 
• Elaboração e impressão de documentos expedidos, tais como: memorandos, ofícios, 

solicitações internas e outros; 
• Acompanhamento da renovação de contratos sob responsabilidade do Departamento de 

Informática; 
• Acompanhamento dos expedientes de interesse do DI; 
• Análise de faturas e encaminhamento para atesto; 
• Acompanhamento dos processos de licitação encaminhados para o DA e PROMOEX; 
• Acompanhamento dos treinamentos realizados por servidores lotados neste 

departamento, assim detalhados: 
 
10.2 Atividades do Projeto de Modernização Tecnológica – PROMOTEC  

- Qualificação de Usuários e Técnicos de TI 

 

Curso/Treinamento Participantes Período 

Curso Conceitos e Modelagem de 
DW/BI 

Carlos César Silva Gomes 
Otton Charles Canelas de Moura 
Maria do Socorro Carvalho 
Vanner Fernandes Vasconcellos 
Jenner Maciejesky Rocha 
Mauricio Maia Cerqueira 

01 a 12/02/2010 

Apresentação de MPS.BR Equipe de Desenvolvimento 11/02/2010 

Treinamento em Nivelamento 
ASP.NET – em andamento Equipe de Desenvolvimento 

Datas diversas entre 
março e agosto de 

2010. 

Consultoria na instalação do software 
Business Objects (BO) – Empresa 
Esfera Informática 
 

Carlos César Silva Gomes  
Maurício Maia Cerqueira  
Otton Charles Canelas de Moura  
José Avelino Ribeiro Sobrinho  
Maria do Socorro Carvalho  
Jenner Maciejesky Rocha 

13 a 17/04/2010 
 

Consultoria/Treinamento em VSTS, 
Scrum e VS/.Net  Equipe de Desenvolvimento 16 a 24/08 e 30/08 a 

01/09/2010 
Curso BICSI DataCenter Design 
2010 Carlos César Silva Gomes 20/10 a 22/10/2010 
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Curso sobre o Modelo de 
Fiscalização do TCE-PA 

Maria do Socorro Carvalho e 
Paulo Fausto Neves 08/11 a 12/11/2010 

 

10.3 Participação em Congressos/Seminários/Encontros/Reuniões  

 
• Participação do servidor Carlos Gomes no I Encontro com o Terceiro Setor realizado em 

10/02/10; 
• Apresentado em 18/02/10 no Plenário do Tribunal, pelo servidor Carlos Gomes, a Visita 

Virtual as dependências do TCE disponibilizada na Internet; 
• Participação dos servidores Carlos Gomes e Jenner Rocha no evento “Mesa Redonda” 

realizado pela Microsoft em 25/02/10; 
• Participação do servidor Carlos Gomes na Oficina de apresentação do programa Channel 

da Jexperts – Sistema para Planejamento Estratégico, realizada em Salvador/BA nos dias 
03 e 05/03/10; 

• Apresentado pelo servidor Carlos Gomes, os serviços disponíveis no Portal do TCE na 
Internet no II Encontro TCE x ALEPA realizado em 18/03/10; 

• Participação do servidor Carlos Gomes em reunião na AGE e dos servidores Carlos 
Gomes e Renato Souza em reunião na Prodepa, onde foram tratados assuntos referentes 
à implementação da Lei Complementar 131; 

• Participação do servidor Vanner Vasconcelos no evento da Amazon Corp sobre 
servidores e storage Dell e Virtualização; 

• Participação dos servidores Carlos Gomes, Otton Moura, Jenner Rocha, Renato Dias, 
Socorro Carvalho e Vanner Vasconcellos no evento Tech-Ed Brasil 2010 realizado na 
cidade de São Paulo no período de 13 a 15/09/2010; 

• Participação dos servidores Maurício Cerqueira, José Avelino Sobrinho e Erysson 
Barros de Souza no evento mesa redonda – Microsoft realizado no dia 14/09/2010; 

• Participação do servidor Carlos Gomes na conferência DataCenter Dynamics 2010 
realizado na cidade de São Paulo no dia 19/10/2010; 

• Participação do servidor Carlos Gomes na reunião técnica do Promoex para apresentação 
do SAGF v2 realizado na cidade de São Paulo no período de 09 a 10/12/2010. 

 

10.4 Participação em Comissões e Grupos de Trabalho 

 
• Participação do servidor Carlos Gomes nas reuniões da Rede de Controle, tendo o 

mesmo sido indicado para compor o Grupo de Trabalho de Tecnologia da Informação, 
que visa à definição e implantação de um sistema de comunicação entre os órgãos que 
compõem a rede; 

• O servidor Carlos César Silva Gomes foi convidado a compor o Grupo de Tecnologia da 
Informação (GTI) do Promoex, tendo sua participação autorizada pelo ofício n° 
2010/06369-GP de 22/12/2010. O GTI é composto por 08 (oito) representantes da área 
de TI dos Tribunais de Contas do Brasil. 

 

10.5 Celebração de Convênios e Termos de Cooperação Técnica 

O DI vem adotando uma política de compartilhamento de soluções de TI, mediante a 
celebração de convênios com outras instituições públicas, visando o compartilhamento de sistemas 
informatizados, através da cessão de uso. Como resultados destas ações foram autorizados pelo 
plenário e assinados os convênios com o TCE-BA/CEDASC e TCE-GO. O DI também elaborou as 
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minutas dos convênios a serem celebrados com a ALEPA e TJE-PA, que visa à cessão do sistema 
Portal da Transparência, utilização do sistema Publica e ações na área de fiscalização. 

 

10.6 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 

 
Foi iniciada a elaboração do PDTI com a participação de técnicos do Departamento de 
Informática, Assessoria de Planejamento e Gabinete do Conselheiro Nelson Chaves. As 
seguintes atividades já foram realizadas: 
 

 Apresentação dos conceitos de planejamento e da metodologia a ser utilizada; 
 Elaboração do questionário para Análise de Ambiente; 
 Aplicação da pesquisa (Previsão: de 16/12/2010 a 21/01/2011). 

 
 
10.7 Atividades do Projeto de Modernização Tecnológica – PROMOTEC - Área Infra-
Estrutura Tecnológica 
 

- Infra-Estrutura de Hardware e Software 

- Projeto: Consolidação de Servidores e Armazenamento 
 
. Aquisição de componentes de hardware (memória, interfaces de rede e armazenamento); 
. Atualização do hardware de 5 servidores (memória, interfaces de rede e armazenamento); 

 . Conversão de 3 (três) servidores torre para rack e instalação deste em rack; 
. Migração da área de dados do Serviço de Correio Eletrônico para o Sistema de 
Armazenamento em Massa (Storage); 
. Migração de 14 (quatorze) máquinas virtuais de um Hospedeiro de Máquinas Virtuais para 
outro Hospedeiro; 
. Criação de Ambiente de Hospedagem de Máquinas Virtuais usando Tecnologia da 
Microsoft em 4 (quatro) servidores físicos; 
. Conexão de 4 (quatro) Hospedeiros de Máquinas Virtuais ao Sistema de Armazenamento 
em Massa (Storage) usando interfaces de armazenamento de alta capacidade; 
. Criação e testes do ambiente de gerência de máquinas virtuais com migração a quente e em 
caso de falhas; 
. Conversão de área de dados do Servidor de Armazenamento em Massa – Storage do 
formato antigo (Vmware) para o novo formato (Microsoft Cluster Storage Volume) 
. Criação de imagem modelo (template) para instalação de máquinas virtuais com o sistema 
operacional Microsoft Windows Server 64-bits; 
. Criação de imagem modelo (template) para instalação de máquinas virtuais com o sistema 
operacional Linux 64-bits; 
. Criação do ambiente operacional com Linux para implantar nova versão do servidor de 
acesso controlado via Web Proxy; 
. Migração do servidor de compartilhamento de arquivos para o novo Ambiente de 
Virtualização com aumento da capacidade de armazenamento para 300 Gbytes; 
. Desativação de máquina virtual que hospedava o banco de dados do Publica/IOEPA; 
. Re-alocação de disco rígido externo imagens do servidor Corvina para o servidor Farol; 
. Criação de ambiente operacional para o novo servidor de Aplicações; 
. Atualização do sistema operacional da máquina de gerência do sistema de armazenamento 
em massa (Storage) EMC Clarion CX-120, software de gerência para Storage EMC 
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NavSphere e do software FLARE (sistema operacional do Storage); 
. Análise de tráfego de rede entre os servidores de Hospedagem de Máquinas Virtuais e 
entre as máquinas, determinando que o tráfego está na condição ótima;  
 
- Projeto: Elaboração de Projeto e Construção da Nova Rede para Dados, Voz e Vídeo 
. Locação de pontos para computadores, impressoras, pontos de acesso sem fio, câmeras de 
segurança e telefones nas plantas baixas de todos os prédios do Tribunal; 
. Locação de armários de telecomunicação nas salas de concentração de cabos, 
acompanhamento de visitas de empresas interessadas na confecção do projeto e análise de 
propostas para confecção do projeto de cabeamento estruturado recebidas até o momento; 

 . Cotação de preços para contratação de empresas para Elaboração do Projeto. 
 

- Projeto: Elaboração de Projeto e Construção de Datacenter 
. Estudo de melhoria imediata por parte de atual empresa fornecedora de produtos de 
fornecimento de energia emergencial para tornar o fornecimento de reserva por No-break 
redundante; 
. Confecção de planta baixa com leiaute atual do Datacenter e encaminhamento do 
cabeamento das operadoras de telecomunicação. 

 
- Projeto: Sistema de Fiscalização (convênio TCE-BA) 
. Implantação e testes dos sistemas SCR (Sistema Corporativo), SGP (Sistema de 
Gerenciamento da Programação) e SGA (Sistema de Gerenciamento de Auditoria) nos 
servidores do Tribunal utilizando as tecnologias JAVA, Tomcat e MS SQL Server. 

 
- Projeto: Portal da Transparência do TCE/PA 
. Criação do Ambiente Operacional para hospedar o Portal da Transparência. 
 
- Projeto: Sistema de Business Intelligence 
. Criação do Ambiente de Testes para hospedar o Sistema de Business Intelligence 
Microstrategy; 
. Criação do Ambiente Operacional para hospedar o Sistema de Business Intelligence 
Business Objects; 
. Remoção do Ambiente de Testes para hospedar o Sistema de Business Intelligence 
Microstrategy; 
 
- Projeto: Sistema de Gerência de Redes e Sistemas 
. Criação do Ambiente Operacional para hospedar o Ambiente Integrado de Gerência de 
Redes e Sistemas (monitoramento, virtualização, atualização de softwares, inventário, etc.); 
. Migração do serviço de atualização de software da Microsoft – Windows Server Update 
Services – para o novo servidor de gerência de redes e sistemas; 
. Configuração do Microsoft System Center Virtual Machine Manager; 
. Adição de novos pontos de coleta de estatísticas ao software Cacti (usado para traçar 
gráficos históricos de comportamento de rede); 
. Ativação de alarme sonoro no sistema de monitoramento NAGIOS em caso de detecção de 
problemas; 
. Implantação de máquina para visualização de eventos detectados pelo sistema de 
monitoramento NAGIOS; 
. Implantação de agente de visualização de eventos detectados pelo sistema de 
monitoramento NAGIOS nos computadores dos operadores da rede. 
. Configuração do monitoramento do No-break (tempo na bateria e carga do No-break, 
temperatura no Datacenter) no NAGIOS com software específico através do protocolo 
SNMP; 
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 . Aquisição de serviço para envio de mensagens de texto (SMS) via rede celular; 
. Ativação no NAGIOS de notificação por mensagem de texto (SMS) para serviços 
essenciais. 

 
- Projeto: Sistema de Monitoramento e Controle de Obras Públicas 
. Criação do Ambiente de Testes para hospedar o Sistema de Monitoramento e Controle de 
Obras Públicas (SIMCOPWEB); 
 
- Projeto: Sistema de Recursos Humanos (Folha de Pagamento e Capacitação) 
. Criação do Ambiente de Testes para hospedar o Sistema de Recursos Humanos (Folha de 
Pagamento e Capacitação) – WebManFolha e WebManCapacitacao; 

 
- Projeto: Ambiente de Ensino a Distância para Escola de Contas 

 . Instalação de sistema para Administração de Ambiente Virtual de Ensino a Distância. 
 

- Projeto: Ambiente Colaborativo para Desenvolvimento Ágil de Aplicações 
. Criação do Ambiente Operacional para hospedar o Microsoft Visual Studio Team 
Foundation System; 
. Criação do Novo Ambiente Operacional para Testes de Aplicações em Desenvolvimento; 
. Implantação de Serviços de Hospedagem de Aplicações no Novo Ambiente para Testes de 
Aplicações em Desenvolvimento. 

 
- Projeto: Ambiente Colaborativo de Compartilhamento de Documentos, Agenda e 
Contatos 
. Criação do Ambiente Operacional para hospedar o serviço de compartilhamento de 
documentos, agenda e contatos via web Microsoft Sharepoint; 
. Implantação do serviço de compartilhamento de documentos, agenda e contatos via web 
Microsoft Sharepoint; 

 . Desativação de servidor de testes usando versão antiga do SharePoint 
 
- Projeto: Infraestrutura de Informática para o Prédio Anexo 5 (Escola de Contas) 
. Levantamento dos caminhos possíveis para interligação metropolitana com fibra ótica em 
mapeamento satelital e solicitação de propostas com custos de material e mão-de-obra; 
. Realização de consulta a Anatel sobre os procedimentos para obtenção de autorização para 
execução da ligação. 

 
- Projeto: Portal do TCE/PA 
. Criação do Ambiente Operacional para Hospedar o Serviço de Busca de Legislação do 
Portal; 
. Migração do Portal do TCE/PA, inclusive as páginas do Centro de Memória, Conselheiro 
Cipriano Sabino e Conselheiro Nelson Chaves, para a rede interna, tornando o acesso mais 
rápido e mais seguro; 
. Configuração de sistema Google Analytics para geração de estatísticas de acesso ao portal 
do TCE/PA; 

 . Disponibilização de Acesso Externo Seguro à Página da Intranet; 
 . Configuração Sistema de Proteção para Evitar Ataques Conhecidos a Páginas Web. 
 

- Projeto: Sistema de Banco de Dados 
. Criação do Ambiente Operacional para hospedar o Banco de Dados de Produção; 
. Instalação Básica do Sistema de Banco de Dados; 
. Re-instalação do sistema de Banco de Dados de Produção com versão licenciada definitiva 
do Microsoft SQL Server; 
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. Criação do ambiente operacional para implantação de Sistema de Banco de Dados de 
Desenvolvimento; 
. Implantação do sistema de banco de dados Microsoft SQL Server no servidor de Banco de 
Dados de Desenvolvimento; 
. Migração do Banco de Dados do Publica/IOEPA para a máquina servidora onde está o 
Sistema de Banco de Dados de Desenvolvimento. Este banco de dados está separado dos 
bancos de Desenvolvimento, pois foi criada uma instância específica para hospedá-lo. 
 
- Projeto: Serviço de Correio Eletrônico 
. Conexão ao Sistema de Armazenamento em Massa (Storage) usando interfaces de 
armazenamento de alta capacidade; 

 . Aumento da capacidade máxima das caixas postais dos usuários de 50 para 600 Mbytes. 
 

- Projeto: Sistema de Antivírus 
 . Diagnóstico do sistema de antivírus; 
 . Atualização do agente de políticas e atualização do antivírus; 

. Atualização do sistema de detecção de máquinas novas da rede a serem adicionadas ao 
sistema de políticas do antivírus; 
. Melhoria no desempenho no sistema de políticas do antivírus, através da otimização do 
banco de dados usado pelo sistema; 

 . Levantamento de máquinas com agente do antivírus desatualizado; 
. Criação de procedimento para atualizar o agente do antivírus e integrar as máquinas ao 
sistema de política de antivírus. 

 
          - Projeto: Sistema de Cópias de Segurança (Backup) 

. Aquisição de 40 (quarenta) cartuchos (fitas) para cópia de segurança IBM LTO2; 

. Adição da Base de Dados do Active Directory à rotina de cópia de segurança dos dados; 

. Adição do Sharepoint à rotina de cópia de segurança dos dados; 

. Adição de segunda unidade de backup para realizar backup do servidor de 
compartilhamento de arquivos; 
. Criação de infraestrutura com instalação de servidor de cópias de segurança (backup) 
próprio com duas unidades de acionamento de fitas; 
. Criação de rotina de cópias de segurança (backup) de imagens das máquinas virtuais em 
disco rígido externo; 
. Estudo e Cotação de Preço de Sistema de Cópias de Segurança (Backup) Automatizado 
para substituição do Sistema Atual; 
.Estudo de ferramentas de cópia de segurança para realizar o salvamento de imagens de 
máquinas, documentos, imagens gráficas e caixas postais eletrônicas. 

 
          - Projeto: Licenciamento de Software 
 . Realizado Pregão Eletrônico com publicação da Ata de Registro de Preços para  
 softwares Microsoft a serem instalados nos equipamentos deste Tribunal; 

. Realizado Pregão Eletrônico com publicação da Ata e Registro de Preços para o software 
SAP Business Objects. 
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- Atendimento aos usuários 

 

- Atendimentos realizados pelos técnicos do D.I. ao Público Interno: 
 

SETOR QUANTIDADE 
Presidência 209 
Secretaria - Expediente 196 
DCE - 6CCE 188 
DCE - 4CCE 147 
DA - Recursos Humanos 148 
DA - Protocolo 133 
DA - Biblioteca 124 
DCE - 3CCE 119 
DA - Atend. Odontológico/Médico 119 
DCE - Expediente 117 
CONJUR - Expediente 106 
DCE - 2CCE 100 
Secretaria - Apoio Plenário 101 
Conselho - Ivan Cunha 85 
Conselho - Cipriano 86 
PRESIDÊNCIA - Comunicação 88 
DA - Apoio Administrativo 82 
Usuário Externo 80 
DCE - 1CCE 83 
DCE - 5CCE 78 
DI - Expediente 77 
DA - Finanças 74 
DCE - Diretoria 71 
CCI - Controle Interno 71 
Presidência - Chefia de Gabinete 63 
Promoex 63 
Conselho - Apoio 60 
DA - Transporte 58 
Conselho - Nelson 55 
DA - Material 49 
ASTCEMP 48 
DA - Capacitação 47 
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DA - Engenharia 48 
DI - Desenvolvimento 48 
DA - Expediente 42 
Conselho - Luis Cunha 40 
Comissão Especial de Auditoria Operacional 36 
DA - Recepção 37 
DI - Diretoria 36 
Presidência - Escola de Contas 38 
Contas do Governador 35 
Presidência - Planejamento 35 
DA - Licitação 33 
DI - Atendimento 33 
DA - Central Telefônica 30 
DCE - Engenharia 30 
Secretaria - Diretor 31 
DA - Arquivo 26 
DA - Patrimônio 26 
Secretaria - Apoio Secretaria 21 
CONJUR - Diretoria 20 
DA - Imagem 22 
Auditoria - Edilson 17 
DA - Limpeza 13 
Plenário 10 
Auditório 9 
DA - Diretoria 3 
DI - Redes 2 
Secretaria - Advogados 2 
Conselho - Lourdes 1 
MP - Ministério Público 1 

TOTAL 3850 
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Atendimento Ao Público Interno 

Presidência Secretaria - Expediente DCE - 6CCE DCE - 4CCE
DA - Recursos Humanos DA - Protocolo DA - Biblioteca DCE - 3CCE
DA - Atend. Odontológico/Médico DCE - Expediente CONJUR - Expediente DCE - 2CCE
Secretaria - Apoio Plenário Conselho - Ivan Cunha Conselho - Cipriano PRESIDÊNCIA - Comunicação
DA - Apoio Administrativo Usuário Externo DCE - 1CCE DCE - 5CCE
DI - Expediente DA - Finanças DCE - Diretoria CCI - Controle Interno
Presidência - Chefia de Gabinete Promoex Conselho - Apoio DA - Transporte
Conselho - Nelson DA - Material ASTCEMP DA - Capacitação
DA - Engenharia DI - Desenvolvimento DA - Expediente Conselho - Luis Cunha
Comissão Especial de Auditoria Operacional DA - Recepção DI - Diretoria Presidência - Escola de Contas
Contas do Governador Presidência - Planejamento DA - Licitação
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- Atendimentos realizados pelos técnicos do D.I. ao Público Externo: 

SETOR QUANTIDADE 
Publica 296 
Chat online 33 

TOTAL 329 
 
 

Público Externo 

Publica Chat online  
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 - Atendimentos efetuados pela Empresa Belém Informática Ltda.: 

 
SETOR QUANTIDADE 

Secretaria - Expediente 9 
DA - Licitação 3 
DI - Atendimento 2 
DI - Expediente 2 
DI - Redes 2 
Secretaria - Diretor 2 
Conselho - Cipriano 1 
Conselho - Ivan Cunha 1 
Conselho - Nelson 1 
DI - Desenvolvimento 1 

TOTAL 24 
 
 
 
 

Belém Informática Ltda. 

Secretaria - Expediente DA - Licitação DI - Atendimento DI - Expediente DI - Redes

Secretaria - Diretor Conselho - Cipriano Conselho - Ivan Cunha Conselho - Nelson DI - Desenvolvimento
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- Atendimentos efetuados pela Empresa CHLB Informática Ltda.:  
 

SETOR QUANTIDADE 
DI - Atendimento 31 
Secretaria - Expediente 19 
CONJUR - Expediente 17 
DCE - 4CCE 17 
DA - Protocolo 19 
DCE - 6CCE 16 
DA - Recursos Humanos 14 
DA - Biblioteca 15 
DA - Atend. Odontológico/Médico 12 
DA - Transporte 13 
Presidência 12 
Conselho - Cipriano 10 
Conselho - Ivan Cunha 9 
DCE - 2CCE 10 
Secretaria - Apoio Plenário 9 
ASTCEMP 7 
CCI - Controle Interno 8 
DA - Finanças 8 
DA - Patrimônio 7 
PRESIDÊNCIA - Comunicação 7 
Conselho - Apoio 6 
Conselho - Nelson 6 
DA - Capacitação 6 
DA - Arquivo 5 
DA - Imagem 7 
DA - Material 5 
DCE - 1CCE 5 
DCE - 3CCE 5 
DCE - Diretoria 5 
DCE - Expediente 6 
DI - Redes 5 
Promoex 5 
DA - Apoio Administrativo 4 
DA - Recepção 6 
DCE - 5CCE 4 
Presidência - Escola de Contas 4 
CONJUR - Diretoria 3 
DA - Central Telefônica 3 
DA - Engenharia 4 
DI - Desenvolvimento 3 
DA - Limpeza 3 
DCE - Engenharia 3 
DI - Diretoria 2 
Presidência - Planejamento 2 
Secretaria - Apoio Secretaria 2 
Secretaria - Diretor 2 
Auditoria - Edilson 1 
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Comissão Especial de Auditoria Operacional 1 
Conselho - Luis Cunha 1 
DA - Expediente 1 
DA - Licitação 1 
DI - Expediente 1 
Plenário 1 
Presidência - Chefia de Gabinete 1 

TOTAL 379 
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CHLB Informática Ltda. 

DI - Atendimento Secretaria - Expediente CONJUR - Expediente DCE - 4CCE
DA - Protocolo DCE - 6CCE DA - Recursos Humanos DA - Biblioteca
DA - Atend. Odontológico/Médico DA - Transporte Presidência Conselho - Cipriano
Conselho - Ivan Cunha DCE - 2CCE Secretaria - Apoio Plenário ASTCEMP
CCI - Controle Interno DA - Finanças DA - Patrimônio PRESIDÊNCIA - Comunicação
Conselho - Apoio Conselho - Nelson DA - Capacitação DA - Arquivo
DA - Imagem DA - Material DCE - 1CCE DCE - 3CCE
DCE - Diretoria DCE - Expediente DI - Redes Promoex
DA - Apoio Administrativo DA - Recepção DCE - 5CCE Presidência - Escola de Contas
CONJUR - Diretoria DA - Central Telefônica DA - Engenharia DI - Desenvolvimento
DA - Limpeza DCE - Engenharia DI - Diretoria Presidência - Planejamento
Secretaria - Apoio Secretaria Secretaria - Diretor Auditoria - Edilson Comissão Especial de Auditoria Operacional
Conselho - Luis Cunha DA - Expediente DA - Licitação DI - Expediente
Plenário Presidência - Chefia de Gabinete
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- Atendimentos efetuados pela Empresa Micro Norte Informática:  
 

SETOR QUANTIDADE 
DI - Desenvolvimento 5 
DCE - 3CCE 4 
DI - Atendimento 3 
Conselho - Ivan Cunha 1 
Conselho - Luis Cunha 1 
DCE - 6CCE 1 
DI - Redes 1 

TOTAL 16 
 
 

Micro Norte Informática 

DI - Desenvolvimento DCE - 3CCE DI - Atendimento Conselho - Ivan Cunha Conselho - Luis Cunha DCE - 6CCE DI - Redes  
 
 
 
 

- Atendimentos efetuados pela Empresa Daten Tecnologia Ltda.:  
 

SETOR QUANTIDADE 
DCE - 5CCE 1 

TOTAL 1 
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- Atendimentos efetuados pela Empresa Digidados Informática: 
 

SETOR QUANTIDADE 
DCE - 6CCE 6 
Comissão Especial de Auditoria Operacional 2 
DA – Expediente 2 
DCE - 1CCE 2 
CONJUR – Expediente 1 
DA - Apoio Administrativo 1 
DA – Protocolo 1 
DCE - 2CCE 1 
DCE - 4CCE 1 
DCE – Engenharia 1 
DCE – Expediente 1 

TOTAL 19 
 

Digidados Informática 

DCE - 6CCE Comissão Especial de Auditoria Operacional DA - Expediente
DCE - 1CCE CONJUR - Expediente DA - Apoio Administrativo
DA - Protocolo DCE - 2CCE DCE - 4CCE
DCE - Engenharia DCE - Expediente  

 
 
 

- Atendimentos efetuados pela Empresa HP Suporte: 
 

SETOR QUANTIDADE 
DA – Capacitação 1 
DA – Capacitação 1 

TOTAL 2 
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HP Suporte 

DA - Capacitação DA - Capacitação  
 

 
- Outras Atividades do Atendimento ao Usuário:  
 

 Digitalização de documentos; 
 Gravação e impressão de CDs; 
 Apoio a eventos internos e externos; 
 Impressão de cartões para Gabinetes. 
 
 

- Processos Licitatórios 
 

 Aquisição de Equipamentos de Informática 
 Elaboração do Termo de Referência para aquisição de 

equipamentos de informática; 
 Contatos com diversas empresas para cotação de preços para os 

equipamentos constantes do Termo de Referência; 
 Licitação está prevista para outubro/2010 na modalidade de pregão 

eletrônico; 
 Acompanhamento do processo. 
 

 Contratação para Execução de Manutenção de Equipamentos de 
Informática 
 Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa de 

manutenção para os equipamentos de informática deste Tribunal; 
 Contatos com diversas empresas para cotação de preços para os 

serviços constantes do Termo de Referência para manutenção; 
 Licitação está prevista para outubro/2010 na modalidade de pregão 

presencial; 
 Acompanhamento do processo. 
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10.8 Atividades do Projeto de Modernização Tecnológica – PROMOTEC – Área 

de Sistemas e Serviços 

- Projeto Internet e Intranet 

 
O TCE-PA, com o objetivo de facilitar a comunicação com seus servidores, 

jurisdicionados e o público externo em geral, utiliza o Portal do TCE-Pa (www.tce.pa.gov.br) 
como canal de comunicação, onde já disponibiliza vários serviços, como consulta a processos, 
solicitação de certidões negativas, regularização das dívidas entre outros. E visando 
consolidar este canal como principal fonte de comunicação com a sociedade, o DI ampliou a 
quantidade de serviços oferecidos, merecendo destaques os seguintes: 
 

 Criação de rotina para envio e publicação automática de clipping Eletrônico para a 
Intranet; 

 Atualização da Intranet para a nova versão do aplicativo Joomla (versão 1.5); 
 Configuração da Intranet e do Portal TCE para registrar dados de acessos; 
 Criação do Portal de Eventos; 
 Criação do Portal da Transparência; 
 Criação do Hotsite do “Conselheiro Cipriano Sabino”; 
 Criação do Hotsite do “Conselheiro Nelson Chaves”; 
 Criação do Hotsite do “Conselheiro Ivan Cunha”; 
 Criação do Hotsite do “Coral do TCE-Pa” 
 Criação do Hotsite do “Conversando com o Controle Interno II”.  
 Criação do Hotsite do “Conversando com o Controle Interno III”; 
 Criação do Hotsite do “III Fórum TCE e jurisdicionados”.  
 Criação da “Visita Virtual às dependências do Tribunal”; 
 Reformulação do Relatório de Contas Irregulares, em atendimento às diretrizes do 

TCU; 
 Reformulação da seção de Normas e Jurisprudência no portal; 
 Implantação de nova pesquisa por palavras-chave nas Normas e Jurisprudência; 
 Disponibilização da pesquisa para Atas, Pautas e Informes no Portal do TCE; 
 Disponibilização do Questionário de Pesquisa para avaliação da satisfação e 

expectativas dos usuários de Informática do TCE; 
 Inclusão dos seguintes artigos e documentos para serem visualizados no estilo de 

“Paginação Virtual”: 
 Informativo em Homenagem ao Dia da Mulher 
 Informativo de 60 anos do TCE/PA 
 Informativo No. 28 (3º Trimestre de 2009) 
 Informativo No. 29 (4º Trimestre de 2009) 
 Informativo No. 30 (1º Trimestre de 2010) 
 Informativo No. 31 (2º Trimestre de 2010) 
 Sumário Executivo da Ação Saúde da Família 
 Sumário Executivo da Ação Capacitação e Habilitação de Professores Leigos 
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 Início do desenvolvimento da “Consulta de Processos” a ser disponibilizada no Portal 
do TCE-PA com a tecnologia Microsoft .Net. A nova consulta de processos apresentará 
um novo leiaute, onde foram acrescentadas as seguintes informações referentes aos 
processos: 

i. Histórico das tramitações, com data de envio e recebimento do processo; 
ii. Decisões “Acórdãos e Resoluções”, com link para visualização do inteiro 

teor do documento. 

- Sistema Publica 

 
O Sistema Publica foi desenvolvido pelo DI em parceria com a IEOPA através do 

convênio no. 002/2008 de 26/06/2008, e encontra-se hospedado no site da IOEPA. O referido 
sistema é utilizado por órgãos do Governo do Estado e tem por finalidade o registro dos atos 
administrativos com vistas à publicação no Diário Oficial do Estado.  

A implantação do sistema ocorreu em agosto de 2009. Após sua implantação o DI 
deu inicio a sua manutenção corretiva e evolutiva e com a implementação de novas funções 
visando atender demanda do TJE-PA. 

-  Sistema de Gestão de Documentos – SISGED 

 
O Sistema de Gestão de Documentos foi desenvolvido por empresa terceirizada, 

tendo sua implantação final ocorrida em setembro de 2009. Após sua implantação o DI deu 
inicio a sua manutenção corretiva e evolutiva, sendo que as implementações abaixo merecem 
destaque: 
 

 Disponibilização das decisões (Acórdãos e Resoluções) com seu inteiro teor no Portal 
de Sistemas (Intranet); 

 Implementação da consulta por “palavras-chave” nos documentos de Acórdãos e 
Resoluções (Internet e Intranet); 

 Integração do Sistema Publica x SISGED, referente à prestação de contas de convênio 
e Registro de Admissão de Pessoal; 

 Criação do “Resumo de Processos” na tela de Autuação de processos; 
 Publicação dos projetos SISGED e Fiscalização no servidor TFS, para permitir um 

melhor gerenciamento e controle de versões dos códigos fontes;    
 Criação de relatórios gerenciais para subsidiar os setores deste Tribunal, quanto à 

análise de processos que entraram e saíram do órgão; 
 Ajustes necessários para implementação e disponibilização do ”Relatório Técnico” 

vinculado ao processo; 
 Desenvolvimento do controle da citação ao interessado, com as seguintes aplicações a 

serem disponibilizadas:  
 “Cadastro de Citações” para utilização dos usuários do Tribunal; 
 “Consulta de Citações” via Portal TCE-PA, com “Login e Senha” para acesso as 

informações; 
 “Relação de Citações” permitindo que seja visualizado o relatório técnico; 
 “Cadastro da Senha”; 
 “Solicitação da Senha” em casos de esquecimento do usuário. 
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- Projeto: Sistema de Gestão de Pessoas 

O Sistema de Gestão de Pessoas tem como finalidade, modernizar a área de 
Recursos Humanos deste Tribunal permitindo um maior controle sobre as informações 
funcionais, financeiras, saúde, habilidades e competências, dos servidores. 

Como resultados do referido sistema são esperados produtos como: folhas de 
pagamento normais, suplementares e/ou retroativas, RAIS, DIRF, programas de capacitação, 
histórico funcional, etc. 

O referido sistema está sendo desenvolvido por empresa terceirizada através do 
contrato de número 004/2008, e foram entregues as duas primeiras fases de um total de cinco 
previstas para a conclusão. 

Enquanto este sistema não é concluído o DI vem fazendo as manutenções 
corretivas e evolutivas solicitadas pela Divisão de Recursos Humanos no Sistema de 
Administração de Recursos Humanos (SARH) do Tribunal. 
 

- Projeto: SIMCOP – Sistema de Monitoramento e Controle de Obras Públicas 

O SIMCOP tem como finalidade permitir o cadastro, acompanhamento e 
execução de obras e serviços de engenharia realizados pelos Jurisdicionados, tendo 
como facilidades as consultas em registros sobre as licitações, formalidades, aditivos 
relativos às obras e serviços de engenharia, bem como as características e os locais de 
execução das obras. 

O referido sistema está sendo desenvolvido por empresa terceirizada através 
do contrato de número 25/2009, e foram entregues as duas primeiras fases de um total 
de quatro previstas para a conclusão. 

- Projeto: SISGEP - Sistema de Gerenciamento e Execução de Projetos 

O SISGEP foi desenvolvido pelo DI e tem por finalidade, o gerenciamento da execução 
de projetos.  A implantação do referido sistema ocorreu em abril de 2010. 

- Projeto: SGE – Sistema de Gerenciamento de Eventos 

O SGE foi desenvolvido pelo DI e tem por finalidade, o gerenciamento 
de eventos organizados pelo TCE-PA, permitindo o controle de inscrições, 
credenciamentos, freqüências, e emissão de certificados dos participantes. 
A implantação do referido sistema ocorreu em fevereiro de 2010. 

- Projeto: Sistema de Fiscalização (Auditoria) 

 
O TCE-PA implantou os sistemas obtidos através de convênio celebrado com o 

TCE-BA. Os sistemas foram desenvolvido pelo TCE-BA tendo com o objetivo, o controle, 
acompanhamento e execução das auditorias realizadas pelo Departamento de Controle 
Externo através da automatização, padronização e racionalização dos procedimentos 
auditorias. 

 
b. SCR – Sistema Corporativo – cadastro e controle de usuários e definição dos 

respectivos perfis de acesso;  
c. SGP – Sistema de Gerenciamento da Programação – cadastro e controle das 

auditorias programadas pelo Tribunal; 
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d. SGA – Sistema de Gerenciamento de Auditoria – responsável pelo 
planejamento, execução e geração dos relatórios de auditorias. 

 

- Projeto: Business Objects (BO) 

 
O BO é uma ferramenta utilizada pelos técnicos do TCE-PA para extrair 

informações do SIAFEM criando relatórios com facilidade e agilidade, a fim de tornar o 
trabalho de fiscalização mais produtivo. Visando ampliar o uso da ferramenta para analisar 
não apenas os dados do SIAFEM, mas também de sistemas internos do TCE-PA, como o 
SISGED, PUBLICA e o SIMCOP entre outros, o DI adquiriu através de pregão eletrônico, a 
nova versão do referido software, assim como treinamentos tanto para os técnicos de 
fiscalização como para os técnicos do DI responsáveis pela instalação e suporte à ferramenta. 

- Banco de Dados 

O TCE-PA utiliza o software Microsoft SQL Server para administrar, armazenar e 
gerenciar as bases de dados utilizadas por seus sistemas informatizados. O TCE-Pa adquiriu 
através do pregão eletrônico 08/2010, as licenças de uso da nova versão do referido software, 
o que possibilitou a migração de todas as bases de dados, passando da versão Microsoft SQL 
Server 2005 para o Microsoft SQL Server 2008 R2. 
 
 

11. CONJUR – CONSULTORIA JURÍDICA 
 
11.1 Processos e Expedientes. 
 
-Tramitação de Processos e Expedientes por esta Consultoria, referente ao exercício de 2010. 
 
-- Janeiro À Dezembro/2010 
 
                                                                 

                                    Entrada                     Saída 
 
Processos/  Expedientes                1344                              1174 
 
O Saldo de Processos/ Expedientes referente a Gestão de 2010 é de 170 (cento e setenta) 
- Esta Consultoria emitiu 1174 (mil cento setenta e quatro) pareces em processos e 
expedientes, neste período, sobre os seguintes assuntos: aposentadoria, obrigações comuns, 
prorrogação de prazo, licitação pensão, averbação por tempo de serviço, tomada de contas, 
denúncias, revisão de proventos, consultas, inclusão de dependentes, etc... 
      
 
11.2 - Pareceres: 
-Esta Consultoria emitiu *1027 (mil e vinte sete) pareces em processos e expedientes sobre os 
seguintes assuntos: aposentadoria, obrigações comuns, prorrogação de prazo, licitação pensão, 
averbação por tempo de serviço, tomada de contas, denúncias, revisão de proventos, 
consultas, inclusão de dependentes, etc... 
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11.3  Atividades Rotineiras 
- Participação dos Técnicos desta Consultoria nas sessões do Plenário. 
- Acompanhamento de processos judiciais em que o TCE é parte. 
- Estudo comparado de jurisprudências dos Tribunais de Contas do Brasil. 
- Atendimento informal ao cidadão e jurisdicionados que procuram informações sobre 
processos e expedientes em tramitação neste Tribunal. 
- Atendimento e consulta informal aos servidores deste TCE. 
 
11.4 - Comunicações Recebidas 
 
- Comunicações Internas: 
Entre memorandos, ofícios e circulares foram recebidas 53 (cinqüenta e três). 
 
- Comunicações Emitidas Pela CONJUR: 
Entre memorandos, ofícios e circulares foram emitidos 47 (quarenta e sete). 
 
- Servidores e Visitantes Recebidos em Audiência: 
 
Foram recebidos em audiência no período de junho à dezembro do exercício de 2009 159  
(cento e cinqüenta e nove) servidores e visitantes. Durante o exercício de 2010 foram 
recebidos 342 ( trezentos e quarenta e dois) servidores e visitantes. 
 
* O número de pareces emitidos não corresponde exatamente ao total de saída , podendo 
haver um único parecer para dois números de entrada, sendo: processo, expediente e 
processo junto com expediente. 
 
- Estagiários  
 
Esta Consultoria Jurídica possui 7 (sete) estagiários de direito que realizam as seguintes 
atividades: 
 Pesquisas de Súmulas do STF e STJ 
 Pareces Jurídico com supervisão dos advogados 
 Diligências  
 Participação nas Sessões Plenárias 
 Acompanhamento de processos junto ao TJE  
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12. COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 
 
12.1 Prestação de Contas 
 
- Análise Preliminar: 
   
- Verificou-se coleta de documentos, legislações, dados, informações e procedimentos que 
nortearam as atividades desenvolvidas;  
 
– Foi realizada a análise dos processos de prestação de contas de suprimento de fundos dos 
processos abaixo relacionados: 
 

 
Suprimento de Fundos: 

 Nº. 2009/53940-1 
 Nº. 2009/53938-7 
 Nº. 2009/53919-4 
 Nº. 2009/53941-2 
 Nº. 2009/53969-3 
 Nº. 2009/53955-8 
 Nº. 2009/53957-0 
 Nº. 2009/53977-3 
 Nº. 2009/53812-5 
 Nº. 2010/51358-4 
 Nº. 2010/51361-0 
 Nº. 2010/53941-2 
 Nº. 2010/51280-0 
 Nº. 2010/50003-9 
 Nº. 2010/51132-0 
 Nº. 2010/50812-1 
 Nº. 2010/50658-9 
 Nº. 2010/50691-0 
 Nº. 2010/52138-9 
 Nº. 2010/52136-7 
 Nº. 2010/51952-5 
 Nº. 2010/51987-5 
 Nº. 2010/52156-0 
 Nº. 2010/52052-4 
 Nº. 2010/51985-3 
 Nº. 2010/51817-0 
 Nº. 2010/51904-8 
 Nº. 2010/51789-1 
 Nº. 2010/51775-6 
 Nº. 2010/51582-0 
 Nº. 2010/51588-5 
 Nº. 2010/52963-1 
 Nº. 2010/52940-5 
 Nº. 2010/52953-0 
 Nº. 2010/52947-1 
 Nº. 2010/52941-6 
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 Nº. 2010/52938-0 
 Nº. 2010/52926-7 
 Nº. 2010/52920-1 
 Nº. 2010/52933-6 
 Nº. 2010/52939-1 
 Nº. 2010/52929-0 
 Nº. 2010/52927-8 
 Nº. 2010/52932-5 
 Nº. 2010/52935-8 
 Nº. 2010/52867-2 
 Nº. 2010/52908-5 
 Nº. 2010/52878-5 
 Nº. 2010/52769-1 
 Nº. 2010/52647-3 
 Nº. 2010/52668-8 
 Nº. 2010/52630-5 
 Nº. 2010/52601-0 
 Nº. 2010/52470-7 
 Nº. 2010/52540-4 
 Nº. 2010/52457-0 
 Nº. 2010/52420-8 
 Nº. 2010/52422-0 
 Nº. 2010/52174-2 
 Nº. 2010/52355-5 
 Nº. 2010/52359-9 
 Nº. 2010/52363-5 
 Nº. 2010/52258-5 

 
–Iniciada e concluída a análise dos processos de prestação de contas da receita e da despesa 
da Unidade TCE, dos meses de janeiro a novembro. Para cumprimento destas atividades 
foram efetivadas verificações e análises por amostragem nos documentos de despesas, 
segundo o critério da relevância e aleatoriedade, atendendo aos aspectos da legalidade e 
legitimidade; 
-Iniciada e concluída a análise do processo de prestação de contas do 1º e 2º quadrimestre da 
receita e despesa da unidade gestora  PROMOEX (020103),  do ano de 2010. Para 
cumprimento destas atividades foram efetivadas verificações e análises por amostragem nos 
documentos de despesas, segundo o critério da relevância e aleatoriedade, atendendo aos 
aspectos da legalidade e legitimidade; 
– Iniciada e concluída a análise do processo de prestação de contas anual do Fundo de 
Assistência dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado (FASTC). 
 
 
12.2 – Acompanhamento e Controle 
 
– Foi procedido o acompanhamento sistemático das publicações no D.O.E, ocorridas no 
exercício, compreendendo os seguintes atos: portarias diversas, extratos de contratos, de 
termos aditivos e de notas de empenho, erratas, editais resultados e homologações de 
licitações, demonstrativo da execução orçamentária e demonstrativo de remuneração de 
pessoal do TCE, pareceres. 
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– 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 217 (duzentos e dezessete) expedientes. 
 
 
12.3 – Capacitação de Recursos Humanos: 
 

 . A servidora Márcia Cristina Cunha Rosa, participou do 3º CONINTER, na 
cidade do Rio de Janeiro, no período de 07 a 09 de abril. 

 Os servidores Márcia Cristina Cunha Rosa, Edilene Laíse Pinto Rocha de 
Almeida e Josué Maestri Júnior, participaram do III Fórum TCE e 
Jurisdicionados, nesta cidade, no período de 12 a 14 de maio. 

 As servidoras Márcia Cristina Cunha Rosa e Edilene Laíse Pinto Rocha de 
Almeida, participaram do Seminário de Capacitação em Contabilidade Pública, 
no período de 13 a 17 de setembro/10. 

 Os servidores Josué Maestri Júnior e Pedro Lúcio Vinagre Júnior, participaram 
do Curso Legislação Previdenciária: Reforma, Aposentadoria e Pensão, nesta 
cidade, no período de 27 e 28 de setembro/10. 

 O servidor Josué Maestri Júnior participou do III Conversando com o Controle, 
promovido pelo TCE-PA, no período de 17 de novembro/10, nesta cidade. 

 
 

12.4 – Movimentação de Servidores 
 
Início do período    08 
(+) Ingresso            01 
(-) Saída                     01 
(=) Fim do período            08 
 
 
 
13. NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO 
 
Dando continuidade às ações desempenhadas desde a sua criação na gestão do Conselheiro 
Presidente Fernando Coutinho Jorge, o Núcleo de Comunicação do TCE-PA desenvolve 
tarefas na área de Comunicação Social, Relações Públicas e Cerimonial. Nesse sentido, os 
profissionais que atuam no Setor executam o que se convencionou chamar de “Comunicação 
Integrada”. 
 
Entenda-se pelo termo, as junções de atividades de redação jornalística, alimentação da 
intranet e Portal do TCE, bem como a de hotsites especiais, assessoria de imprensa, 
publicação de periódicos, produção de vídeos institucionais e programas de rádio, design 
gráfico, editoração eletrônica, fotografia jornalística e publicitária, edição de textos, criação 
de produtos e materiais publicitários, organização de eventos, acompanhamento de 
autoridades e das sessões plenárias, e elaboração de uma Política de Comunicação para ser 
aprovada e implantada pela Corte de Contas. 
 
Formulada em 2010, a supracitada Política, compreende a uniformização de procedimentos e 
normas, ações, metas, tarefas, e novas iniciativas que, uma vez implementadas, após 
aprovação pelo Douto Plenário da Corte de Contas, irão colocar, em definitivo, o Núcleo de 
Comunicação do TCE-PA entre os mais atuantes, eficazes e adequados de todos os seus 
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congêneres em todo o País. 
 
 
13.1 Política de Comunicação 
Conforme descrito acima, esta Política de Comunicação proposta irá contemplar todas as 
ações e metas que auxiliarão expressivamente o TCE-PA no que diz respeito a aproximar 
cada vez mais a instituição da sociedade como um todo. Identificar e diagnosticar questões 
relativas a imagem da instituição; explicar à população qual o papel desempenhado pela 
Corte; mostrar-lhe como e por quê são julgados os recursos públicos estaduais; qual a 
destinação desses recursos; as penalidades e sanções aplicadas àqueles que não cumpriram 
com as obrigações de convênios com o Estado. Enfim, a partir de estudos e consultoria 
realizada, nesta Política estão definidos os padrões que devem ser observados na área de 
Comunicação Social, compreendida, também, a comunicação interna da Corte.  
      
 
13.2 Assessoria de Imprensa 
Carro chefe da atuação do Núcleo de Comunicação, as tarefas de assessoria de imprensa 
compreendem divulgar as pautas (notícias) positivas da Corte de Contas, fazer o 
monitoramento de notícias diárias (clipping tradicional e digital), incluídos os finais de 
semana, responder às matérias e notícias publicadas nos veículos de comunicação, atuar no 
gerenciamento crises, quantificar o número de veiculações e mensurar a economicidade das 
notícias provocadas e positivas, bem como redigir e editar todos os textos noticiosos gerados 
no âmbito do TCE-PA. 
 
Isso inclui todos aqueles publicados diariamente na intranet e Portal do TCE, nos 
informativos trimestrais, nas revistas especiais (Fóruns TCE-PA e Jurisdicionados), além de 
toda e qualquer solicitação da Presidência, Conselheiros e demais departamentos e servidores 
da Corte de Contas. 
 
13.3 Produtos 
 
- Hotsites 
Um dos mais eficazes e baratos produtos criados pelo Departamento de Informática, a partir 
de solicitação do Núcleo de Comunicação, durante a gestão da Conselheira Lourdes Lima, 
foram os hotsites especiais para eventos. Todo feito e alimentado exclusivamente por 
servidores do Tribunal, um hotsite é um site com duração temporária e especial. Nesses 
produtos podem ser colocados todo o conteúdo e material didático disponibilizados em 
eventos como os Fóruns TCE-PA e Jurisdicionados, os encontros Conversando com o 
Controle Interno, Diálogo com o 3º Setor, e outros. 
 
Com os hotsites, aqueles jurisdicionados e potenciais participantes dos eventos realizados pela 
Corte de Contas que não puderam participar in loco das respectivas programações, passam a 
ter acesso on line a tudo que foi deliberado em palestras, debates e discussões. Portanto, 
qualquer interessado que acessar o produto, terá disponível tudo que lhe interessar durante e 
após os eventos. Somados aos conteúdos programáticos, os hotsites disponibilizam também 
vídeos e entrevistas realizadas pela equipe da Rádio TCE. 
 
- Site do Coral 
Como forma de registrar as suas apresentações e os seus participantes, foi criado em 2010 o 
Site do Coral do TCE. Resgatado na gestão da Conselheira Lourdes Lima, o Coral do TCE 
tem tido uma ativa atuação. Requisitado para diferentes tipos de eventos, com o seu site 
exclusivo, ficam registradas as suas participações, canções gravadas e vídeos dessas 
apresentações.       
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- Informativos trimestrais 
Desde o segundo semestre de 2009, o Núcleo de Comunicação produz trimestralmente um 
informativo onde são registrados o balanço das atividades processuais, administrativas e 
sociais do TCE-PA. Interativa, a publicação conta também com a colaboração de servidores 
que sempre enriquecem os seus conteúdos com artigos técnicos sobre determinados, 
relevantes e específicos temas pontuais nos períodos das suas publicações. 
 
- Vídeos institucionais 
Outro produto de relevância comprovada são os vídeos institucionais produzidos em parceria 
ente os redatores do Núcleo de Comunicação e produtoras de vídeo contratadas. Desde 2009 
foram produzidos vídeos para os Fóruns TCE e Jurisdicionados, para o Diálogo com o 3º 
Setor e para as três edições do Encontro Técnico Conversando com o Controle Interno. Para a 
segunda edição deste último, foi apresentado um projeto piloto do noticiário “É Da Sua 
Conta Pará”. Este modelo é sugerido para ser produzido quinzenalmente com cobertura das 
sessões plenárias, suas respectivas pautas processuais, de modo que sejam divulgados em TVs 
específicas, a produtividade do TCE, fazendo com que toda a população do estado tome 
conhecimento dos trabalhos realizados pela Corte de Contas.  
 
- Rádio TCE     
Antiga fonia do TCE-PA, a Rádio TCE, criada em maio de 2007 e após receber equipamentos 
novos e modernos adquiridos com recursos do PROMOEX, ganhou um novo local. Agora 
dotada de um estúdio completo, a Rádio está pronta para produzir, além da sua já tradicional 
programação musical, uma completa programação jornalística focada na cobertura da Pauta 
de Processos e das atividades rotineiras dos departamentos da Corte. 
 
- Acompanhamento de autoridades e servidores 
Em compromissos nos quais a Conselheira Presidente, Conselheiros, gestores e servidores 
comparecem, sempre que instados, dois servidores do Núcleo (fotógrafo e assessor) 
acompanham-nos para que sejam registrados os seus respectivos comparecimentos, bem como 
a pauta desses compromissos. 
 
- Produtos publicitários 
Criação de logomarcas, de textos e fotos publicitárias têm sido realizadas pelos servidores do 
Núcleo de Comunicação sempre que são solicitadas. 
 
- Organização de eventos 
As servidoras Rosângela Menezes – lotada neste Núcleo – e Dione Guimarães (Gabinete da 
Presidência), ambas especialistas em Cerimonial Público organizam ou colaboram na 
realização dos eventos da Corte.   
 
- Quantitativo de produtividade 
 Divulgação 
298 matérias divulgadas na Intranet 
227 matérias divulgadas na Rádio TCE-PA 
084 matérias divulgadas no Portal do TCE-PA 
12 matérias divulgada no Portal Nacional dos TC´s 
 
- Destaques: 
- Diálogo com o 3º Setor (vídeo institucional) 
- II Encontro TCE-ALEPA (vídeo foto) 
- III Fórum TCE-PA & Jurisdicionados (vídeo institucional) 
- Três edições do Encontro Técnico Conversando com o Controle Interno (dois vídeos e um 
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noticiário piloto) 
04 hotsites especiais – 3 para o Conversando com o C. Interno e 01 para o Fórum TCE & 
Jurisdicionados 
- Curso de Legislação em Direito Previdenciário 
 
- Campanhas 
Vacinação 
Semana do Meio Ambiente 
Semana do Servidor 
Doação de sangue 
Implantação das ideias vencedoras do Concurso “Idéias Verdes” 
Doação de Alimentos e outros materiais p/ entidades filantrópicas 
 
- Datas comemorativas e outros eventos 
Dia da Mulher 
Páscoa 
Dias dos Pais - TCE 
Curso de Arte Sacra 
Feira Natalina 
III Natal de Luz, Água e Som. 
 
- Matérias Institucionais 
Vídeos Institucionais 
4 Informativos do TCE 
Relatório de Gestão Consª Lourdes Lima 
Revista III Fórum TCE - Jurisdicionados 
 
- Assessoria de Imprensa - números 
Durante todo o ano de 2010, o Núcleo de Comunicação, junto ao gabinete da presidência, 
manteve a estratégia de divulgação para a sociedade das informações referentes às ações do 
TCE-PA, reforçando o compromisso com a transparência e aproximação da sociedade. 
 
Nesse sentido registrou-se que, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2010, o 
Tribunal de Contas do Estado do Pará esteve presente em 218 notícias na mídia local.  
 
Em relação às notícias provocadas, ou seja, geradas pela assessoria de imprensa, estas 
representaram, em termos de economia a este TCE-PA, o total de R$421.193,00 (quatrocentos 
e vinte e um mil, cento e noventa e três reais) caso as matérias publicadas tivessem que ser 
pagas. 
 
Dentre todas as entrevistas, matérias, notas, notícias e reportagens provocadas, podemos 
destacar aquelas veiculadas nos espaços em Programas de TV’s e Rádios franqueados a esta 
Corte de Contas. Nesse sentido, citamos as aparições em programas como Bom Dia Pará (TV 
Liberal), Argumento (RBA) e Etc & Tal (SBT), e rádios Cultura, Clube Liberal AM e O 
Liberal CBN.  
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14. CONCLUSÃO 
 
- No decorrer do exercício de 2010, 2.637 processos apreciados referentes a prestação de 
contas, atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reformas, pensões, recursos e denuncias 
foram apreciados e julgados em 84 sessões plenárias, cujas atas encontram-se devidamente 
disponibilizadas  no Portal do TCE, podendo ser acessadas no site http://www.tce.pa.gov.br; 
juntamente com o vídeo das Sessões, para amplo conhecimento público, com destaque para o 
mês de dezembro que teve o maior numero de processos apreciados nos últimos 14 (quatorze) 
anos;  
 
- Disponibilização no Portal do TCE, da pesquisa textual, do inteiro teor das pautas de 
julgamentos, bem como das atas de sessões ordinárias, a partir de 1999, permitindo a consulta 
direta de cada sessão; 
 
- Desenvolvimento e implantação do Sistema PUBLICA - Sistema desenvolvido em parceria 
com a IEOPA através do convênio n° 002/2008 de 26/06/2208, que encontra hospedado no 
site da IOEPA. O referido sistema é utilizado por órgãos do Governo do Estado e tem por 
finalidade o registro dos atos administrativos com vistas a publicação no Diário Oficial do 
Estado; 
 
- Desenvolvimento e implantação do sistema Portal da Transparência. É um canal pelo qual a 
sociedade pode acompanhar a execução orçamentária e financeira deste Tribunal. O sistema 
desenvolvido pelo Departamento de Informática foi objeto de solicitação de cessão de uso 
pelo Tribunal de Justiça, pela Assembléia Legislativa do Estado do Pará e pela Prefeitura 
Municipal de Belém, cujos convênios estão em processo de celebração; 
 
- Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do TCE-PA para os 
próximos 04 anos. Instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos humanos, 
tecnológicos e dos processos de TI, tem como objetivo atender as necessidades de informação 
e prover soluções em todos os níveis da organização; 
 
- Conclusão do Relatório na “Função Saúde” na Ação Saúde da Família pela equipe da 
Comissão de Auditoria Operacional – CAOP, no qual o Conselheiro Relator Nelson Luiz 
Teixeira Chaves juntamente com os técnicos foram parabenizados por cumprirem o prazo 
estipulado nacionalmente; 
 
- A Comissão constituída pela Portaria nº. 23.429, de 23 de julho de 2009, com a finalidade de 
Revisão de Normas, previstas no PROMOEX, bem como no Plano Estratégico deste Tribunal, 
apresentou à Presidência Proposta de Revisão do Regimento Interno desta Corte de Contas, 
distribuído aos Ilustres Conselheiros em Plenário e designado relator do referido projeto o 
Conselheiro Cipriano Sabino;  
 
- Em fevereiro a AIUPEA entregou a Presidência o projeto do Novo Plano de Cargos, 
Carreira e Salários, que foi apreciado pelo PROMOEX, em 18.05.2010, já sob o expediente 
nº. 2010/05702-2, foi encaminhado a CONJUR para analise e devidas orientações, seguiu sua 
tramitação normal até ser apreciado  pela comissão de servidores. Em 07.07.2010, agora, sob 
o processo 2010/51483-8 foi encaminhado a vice-presidência para relatar. 
 
- Conclusão dos trabalhos de elaboração da proposta de Reforma da Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado do Pará;  
 
- Em  23/09/2010, através da resolução nº. 17.900, o Plenário autorizou a abertura de 
concurso público de provas e títulos para provimento de cargos de Auditor do Tribunal de 
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Contas do Estado do Pará;  
 
- A equipe de servidores responsáveis pela implantação da Escola de Contas apresentou 
minuta do Projeto Pedagógico Institucional à Presidência, previsto no Plano de Gestão, cuja 
cópia foi encaminhada para apreciação e sugestões dos Ilustres Conselheiros; 
 
- Criação da comissão composta pelo Departamento de Administração, Controle Interno, 
Núcleo de Comunicação e Escola de Contas elaborou Plano de Ação com a finalização de 
implantar na Corte de Contas as 05 (cinco) propostas vencedoras do concurso “Idéias 
Verdes”; 
 
- Atuação prévia do Tribunal através da realização com  sucesso dos eventos: “Dialogo com o 
3° Setor”, coordenado pelo Conselheiro Vice-Presidente Cipriano Sabino, e com proposições 
do Nobre Conselheiro Nelson Chaves “II Encontro TCE-ALEPA” coordenado pela 
Conselheira Presidente Lourdes Lima e “I, II e III Encontro Conversando com o Controle 
Interno”,coordenados pelo Conselheiro Corregedor Ivan Barbosa da Cunha, em continuidade 
a implementação de ações estabelecidas no Plano de Gestão, com o objetivo de orientar e 
prover à sociedade e aos jurisdicionados soluções e respostas céleres na missão constitucional 
do TCE; 
 
- Realização com sucesso do III Fórum TCE-PA e Jurisdicionados, coordenado pelo 
Conselheiro Vice-Presidente Cipriano Sabino, com um  publico participante  de 814 pessoas. 
 
- Ainda em relação a atuação preventiva, o TCE estabeleceu importante parceria com a 
Auditoria Geral do Estado – AGE para realização de ações de Controle Interno, bem como 
vem participando ativamente de ações conjuntas e articuladas da Rede Controle; 
 
- Efetivação de parceria com o Museu da Universidade Federal do Pará para realização de 
ações conjuntas para a Semana de Museus e a inserção do Centro de Memória do TCE, no 
Guia de Museus e Galerias de Arte do Pará, além dos Portais Culturais de  Belém, assim 
como passou a fazer parte do mais importante catálogo de espaços culturais do Brasil 
(Instituto Brasileiro de Museus – IBRAIM); 
  
- Dinamização da difusão sociocultural com a presença maciça de alunos da Universidade 
Federal e particular, alunos de escolas públicas e privadas; 
 
-Os investimentos na estratégia para capacitação e desenvolvimento de pessoas, possibilitou a 
inserção de 1.005 participações, significando um envolvimento médio de 1.86% de 
participação por servidor. 
 
- Lançamento e realização do Projeto de Formação de Instrutores desta Corte de Contas, com 
o objetivo de dar oportunidade aos servidores efetivos quanto a prática da docência. Para 
tanto, a Escola de Contas desenvolveu ações focadas no nivelamento de didática, na 
socialização dos princípios da Escola de Contas e na captação de profissionais que possuem o 
cabedal de conhecimentos adequados para o trabalho em comento; 
 
- Realização da II Semana do Meio Ambiente com várias ações dentre elas: a escolha do 
nome do Mascote Ambiental e a implementação das cinco propostas vencedoras no concurso 
“Idéias verdes”; 
 
 
- Aprovação mediante Resolução nº.17.842 de 15.04.2010, da metodologia de fiscalização do 
TCE; 
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- Investimentos tecnológicos com medidas de manutenção, processo de implementação e 
definição de estratégias de soluções de sistemas, principalmente para as atividades 
administrativas; 
 
- Realização de ações do Projeto de Modernização Tecnológica – PROMOTEC para melhoria 
da infraestrutura de hardware e software, bem como na área de sistemas e serviços; 
 
- Reforma nos espaços físicos dos Anexos I, II e III, guaritas, na área do estacionamento, 
lanchonete, gabinete dos Conselheiros: Ivan Cunha, Luis Cunha e Lourdes Lima, 
estacionamento para motos e bicicletas, rampas cobertas de acesso para os anexos, conclusão 
do estúdio de som da Radio TCE, Secretaria,  destinação e reforma da sala para a corregedoria 
geral e destinação e reforma do espaço para a ouvidoria; 
 
- A Escola de Contas por sugestão do Conselheiro Nelson Chaves e aprovada por 
unanimidade, durante a pauta Administrativa da Sessão Plenária de 09/09/2010 passou a 
denominar-se Escola de Contas Alberto Veloso, em memória aos servidor Alberto Veloso, 
conforme Resolução 17.893, publicada no Diário Oficial do Estado em 16/09/2010; 
 
- Sob a coordenação do Conselheiro Vice-Presidente Cipriano Sabino foi realizado o concurso 
para a escolha da logomarca da Escola de Contas Alberto Veloso, cujo vencedor foi o 
servidor Clewerson Queiroz; 
 
- A Escola de Contas coordenou o curso sobre Legislação Previdenciária: Reforma, 
Aposentadoria e Pensão, ministrado pelo Conselheiro Inácio Magalhães Filho, do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal e realizado na Escola Superior de Magistratura; 
 
- Realização da Exposição “Viva Nossa Senhora de Nazaré” em comemoração ao primeiro 
ano do Espaço Cultural Clovis Moraes Rego, cuja abertura reuniu Conselheiros, servidores e 
um número significativo de público externo que conferiram as interpretações de arte de nossa 
cidade expressando a intensidade fotográfica de Irene Almeida e Anita Lima, servidoras do 
MPTCE e TCE, respectivamente; 
 
- O público também conferiu na exposição, a mostra da oficina de arte sacra ministrada pela 
servidora Dione Guimarães, exposição denominada “Canoas de Promesseiros” e o Catálogo 
com a edição do relato de tudo que ocorreu ao longo do primeiro ano do Espaço Cultural 
Clóvis Moraes Rego; 
 
- Elaboração do Relatório de Monitoramento do Plano de Gestão; 
 
- O DCE após promover estudos e discussões com os setores envolvidos, encaminhou projeto 
de resolução para regulamentar o artigo 20 da Resolução n° 17.300, que trata da devolução ao 
órgão de origem dos processos de aposentadoria, reforma e pensão não instruídos 
devidamente. A minuta foi aprovada e que deu origem a Resolução n° 17.898, de 21/09/2010; 
 
- O DCE promoveu estudos  e elaborou projeto de Resolução sobre atendimento e tramitação 
prioritária de expediente que tenham como interessados portadores de deficiência física, bem 
como, para reestruturação do DCE; 
 
- No dia 03.09.2010, ocorreu a solenidade de encerramento das aulas do curso de Pós-
Graduação em Controle Externo; a partir desta data começa o período de elaboração de 
monografia para a conclusão do referido curso;  
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- As ações realizadas foram divulgadas e publicadas na intranet, portal e radio TCE, sendo 
que 222 foram noticias na mídia impressa local (jornal O Liberal, Diário do Pará e Amazônia 
), cuja maioria foram noticias positivas;  
 
- Aprovação do Plano Anual de Atividades do DCE para o exercício de 2011, aprovado na 
Sessão Plenária de 25/11/2010 por meio da resolução n° 17.925 
 
- Aquisição de um imóvel em 30.09.2010, para a instalação da Escola de Contas Alberto 
Veloso,  Almoxarifado, Arquivo de Processos e garagem situado na Travessa Rui Barbosa, 
726, adquirido com recurso próprio, através do devido processo legal.  
 
  Agradeço primeiramente a  Deus por todas as realizações aos Conselheiros: 
Vice-Presidente Cipriano Sabino de Oliveira Junior; Corregedor Ivan Barbosa da Cunha; 
Coordenador de Informática e Processamento de Imagens Nelson Luis Teixeira Chaves; Luis 
da Cunha Teixeira, Coordenador de Capacitação de Recursos Humanos, ao nosso parceiro 
Ministério Público de Contas na pessoa da Dra. Maria Helena Loureiro e demais Procuradores 
e aos Servidores (as) pela imperiosa colaboração e execução dos objetivos alcançados durante 
o exercício de 2010. 
 

Belém (Pa) 25 de janeiro de 2011 
 
 
 

Conselheira Lourdes Lima 
Presidente 
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15. ANEXOS 
 
 
 

 
- DEPARTAMENTO DE CONTROLE  EXTERNO - ANEXOS 

 

- DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

- SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM (DID) 

CONSUMO DE FOTOCÓPIAS 

 

- TABELA DE GASTOS (SEÇÃO DE TRANSPORTES) 

 
 


