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1. APRESENTAÇÃO 
 

Neste primeiro trimestre de 2011, em cumprimento ao disposto no art. 116, parágrafo 4º da 
Constituição Estadual, combinado com o artigo 78 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará (Lei Complementar nº. 12, de 09/02/1993), apresentamos esta edição impressa do “Relatório de 
Atividades” a qual, compreende as tarefas administrativas realizadas nos meses de janeiro, fevereiro e 
março de 2011. 

 
Convém registrar que as ações apresentadas neste Relatório correspondem ao último mês do 

exercício do mandato da Conselheira Presidente Lourdes Lima e aos dois primeiros meses do mandato 
do Conselheiro Presidente Cipriano Sabino. 
 

No presente trabalho são apresentadas resumidamente o conjunto das ações realizadas no 
supracitado trimestre. Os respectivos resultados observados devem-se, sobretudo, aos constantes 
investimentos em infraestrutura física e tecnológica, bem como na permanente capacitação dos nossos 
servidores. Tudo com o escopo de tornar o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA) referência no 
exercício pleno do seu mister constitucional: ação fiscalizadora, tempestiva, preventiva, orientadora e 
transparente. 
 

Essas iniciativas tornam evidentes o compromisso incondicional de todos que servem ao 
Tribunal de Contas do Estado; conselheiros, gestores administrativos e servidores em geral de cada 
departamento, setor e demais núcleos que compõem este TCE-PA, bem como aos integrantes do seu 
parceiro institucional, o Ministério Público de Contas do Estado (MPCE), e aqueles membros das 
demais instituições públicas que atuam em consonância e parcerias estratégicas com a Corte de Contas. 
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2.ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 

2.1 Ações desenvolvidas: 
 
 As principais ações desenvolvidas no 1º trimestre de 2011 foram: 
 
Janeiro: 
 

 Elaboração do Relatório da Gestão 2009-2010; 
 
 Participação no sub-grupo “sistema de monitoramento” do Grupo de Planejamento 

Organizacional do PROMOEX para viabilizar a implantação nos Tribunais de Contas do 
“software” de monitoramento do Plano Estratégico, adquirido pelo IRB; 

 
Fevereiro a Março: 
 

 Coordenação da elaboração do Plano de Gestão 2011-2012; 
 
 Solicitação de propostas para assessoramento na construção dos indicadores de desempenho 

para o TCE-PA ; 
 
 Participação em reuniões da Unidade de Execução Local do PROMOEX; 
 
 Participação na organização do IV Encontro Técnico “Conversando com o Controle 

Interno”; 
 

 Participação nas providências iniciais para realização do IV Fórum TCE-PA e 
Jurisdicionados; 

 
 Participação na elaboração do Termo de Referência para contratação da empresa de 

organização de eventos para o IV Fórum TCE-PA e Jurisdicionados; 
 
 Assessoramento à Diretoria Administrativa quanto aos estudos de alterações propostas na 

estrutura organo-funcional do TCE-PA; 
 
 Participação em reunião da ATRICON, em 18 de março de 2011, no TCM-PA, para tratar 

da realização do XXVI Congresso Nacional da ATRICON a ser realizado em Belém, em 
Novembro de 2011. 

 
 Atuação na Comissão das Contas de Governo; 
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3. PROMOEX 
 

O PROMOEX, voltado à modernização do Controle, é um programa 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 a 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 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
com apoio 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 pela Unidade Executora - UEL: 
 

1) Elaboração e encaminhamento do documento  “Justificativas de Gastos” para a Direção 
Nacional – (detalha os pagamentos efetuados, referente ao mês de dezembro); 

2) Recebimento da indicação, dado ciência ao Presidente e confirmação à Secretaria do 
Tesouro Nacional da nova composição dos representantes dos Grupos Técnicos de 
Padronização de Relatórios - GTREL e dos Grupos de Procedimentos Contábeis – GTCON, 
destacando a participação do TCE-PA em ambos os grupos; 

3) Encaminhamento da Minuta de Lei Orgânica do TCE-PA para Presidência, atendendo as 
metas estabelecidas no PROMOEX, bem como ao previsto no Plano Estratégico aprovado 
pela Resolução nº 17.650 de 17 de fevereiro de 2009; 

4) Elaboração e encaminhamento para assinatura e publicação do Termo Aditivo ao 
CONTRATO 21/2009, celebrado entre o TCE-PA e a  Associação Cearense de Estudos e 
Pesquisas - ACEP; 

5) Providências junto à Divisão de Finanças para pagamento da última parcela do CONTRATO 
21/2009, celebrado entre o TCE-PA e a ACEP; 

6) Monitoramento dos trabalhos desenvolvidos pela Unidade Técnica de Controle Externo - 
UTCE ( Produto: Redesenho dos Métodos e Processos de Trabalho) e  Unidade Técnica de 
Tecnologia da Informação - UTI (Produto: Planejamento Estratégico de TI), considerados 
“Produtos Mínimos” do PROMOEX; 

7) Contribuição, por meio de troca de experiências, através da ferramenta de discussão 
nacional, Portal “Controle Público” no âmbito do PROMOEX, sobre: Pesquisa de Sistemas 
Informatizados nos TC’s, Fundos Administrados pelos TC’S, e Receita Corrente Líquida; 

8) Elaboração e encaminhamento de relatório da execução do Contrato de Nº 004/2008/TCE-
PA/PROMOEX, objetivando a contratação de Consultoria para Desenvolvimento de 
Software de Gestão de Pessoas, entre o TCE-PA e a empresa WTEC, objetivando o registro 
no Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID da extinção do mesmo e autorização 
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para utilização do saldo remanescente; 
9) Providências para levantamento e identificação, com plaquetas modelo exigido pela Direção 

Nacional, de bens adquiridos com recursos do PROMOEX; 
10) Elaboração e encaminhamento do Relatório de Progresso do 2° semestre de 2010 contendo 

07 planilhas: justificativa; orçamento global; rendimento auferido x rendimento realizado; 
físico programado; financeiro programado e executado;  relatório de aquisições e 
contratações e relação de bens; 

11) Providências para identificar a disponibilidade de soluções compartilhadas para a utilização 
de software de apoio ao Controle Externo, por meio de questionamento aos  TC’s que dispõe 
de software para este fim, com possibilidade de cessão de uso; 

12) Encaminhamento de comunicado, à Direção Nacional, informando a nova composição da 
UEL, conforme Portaria n° 25.005 de 22 de fevereiro de 2011 bem como via rede do 
controle público; 

13) Elaboração e encaminhamento para assinatura e publicação do Termo Aditivo ao 
CONTRATO Nº 01/2010, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado do Pará e a 
Consultora Maria Bernadete Ribeiro da Costa, objetivando a elaboração de documento 
formal da Política de RH; 

14) Elaboração e encaminhamento para assinatura e publicação do Termo Aditivo ao 
CONTRATO Nº 02/2010, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado do Pará e o 
Consultor José Almir Rodrigues Pereira objetivando subsidiar os trabalhos da AOP em 
Saneamento; 

15) Recebimento de orientações a respeito dos procedimentos para a elaboração do termo de 
cooperação, a ser assinado com o  IRB, no âmbito do PROMOEX  objetivando cessão de 
uso do software de apoio para o acompanhamento das ações do Planejamento Estratégico e 
gestão de projetos; 

16) Realização da 1ª Reunião Técnica Geral, entre a Unidade Executora Local do PROMOEX-
PA e as Unidades Técnicas, com a finalidade de  discutir os seguintes assuntos:   Saldo 
financeiro de 2011,  novo Plano Operacional Anual – POA 2011,   avanços das metas 
previstas no Projeto PROMOEX bem como seus indicadores,  correlação das metas do 
PROMOEX com o Plano de Gestão para 2011 e 2012 e, ainda,  as ações para alcance de 
metas que independem de recursos financeiros; 

17)  Participação  na pesquisa da rede controle público sobre levantamento da necessidades de 
sistemas informatizados nos Tribunais de Contas, e possibilidade de  firmar parceria para 
cooperação tecnológica; 

18) Solicitação, recebimento e consolidação das demandas e pendências, enviadas pelas UT’s, 
necessárias para a efetividade das ações, no âmbito do PROMOEX; 

19) Viabilização de auxilio técnico ao Tribunal de Contas do Paraná no que tange a experiências 
de pagamentos e contratação, no âmbito do PROMOEX; 

20) Participação na reunião coordenada pela  Escola de Contas Alberto Veloso – ECAV 
objetivando definir pendências bem como avaliar a meta do PROMOEX que trata da 
implantação da ECAV; 

21) Preenchimento, assinatura e encaminhamento do Termo Aditivo ao CONVÊNIO Nº 07/2006 
– PROMOEX/DCI/SEGES/MP, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e o Tribunal de Contas do Pará, devidamente preenchido 
e assinado conforme as orientações da Direção Nacional, objetivando a execução do 
PROMOEX. 
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3.2 Eventos de Capacitação 
 

1) Providências para participação de servidor na I Reunião do Grupo Técnico de 
Procedimentos Contábeis – GTCON, coordenado pela STN, no âmbito do PROMOEX nos 
dias 11 a 13 de abril, em Brasília – DF; 

2) Providências para participação de servidor na I Reunião do Grupo Técnico de Padronização 
de Relatórios – GTREL, coordenado pela STN , no âmbito do PROMOEX ,nos dias 13 a 15 
de abril, em Brasília – DF; 

3) Providências para indicação de servidores que atuam na Escola de Contas Alberto Veloso, 
para a participação no Programa de Formação Básica em Educação a Distância , no âmbito 
do PROMOEX. 

 
 
4. ESCOLA DE CONTAS ALBERTO VELOSO 
 
4.1 Ações desenvolvidas 
 
- Eventos e cursos realizados: 
 
a. Curso a distância “Atendimento ao Cidadão” 
 

O curso resultou de uma parceria firmada em outubro de 2010, com a Escola Nacional de 
Administração Pública – ENAP e a Universidade Federal do Pará – UFPA, a qual permitiu adotar os 
procedimentos necessários para a implantação da metodologia de educação a distância – EaD. 

A 1ª turma foi oferecida aos servidores do TCE-PA e do Ministério Público de Contas e a 2ª aos 
jurisdicionados do TCE-PA. 

A turma oferecida para os Jurisdicionados aconteceu no período de 25/01 a 14/02/2011 e contou 
com a participação de 334 (trezentos e trinta e quatro) Jurisdicionados, dos quais destaca-se a 
participação de 27 Prefeituras Municipais e de 28 Órgãos Estaduais. Desses 334 servidores, 222 
(duzentos e vinte e dois) concluíram o curso. 

Representação gráfica da situação dos Cursistas 

 Nos Municípios: 

SITUAÇÃO DOS CURSISTAS POR MUNICÍPIO
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 Nos Órgãos Estaduais 

SITUAÇÃO DOS CURSISTAS
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Nota técnica: É importante destacar que a metodologia utilizada nesse curso (EAD) contém  
inúmeras vantagens, dentre elas, a de promover, no processo de desenvolvimento do ser humano, seja 
pessoal ou profissional, a descentralização da informação e do conhecimento. E aqui referenciamos o 
dizer de Pretti (1996, p.25): 

 
A EaD possui características distintas da educação presencial, é 
uma prática educativa e como tal deve considerar esta realidade 
e comprometer-se com os processos de libertação do homem 
em direção a uma sociedade mais justa, solidária e igualitária. 
 

Além disso, é de conhecimento de muitos, que as precárias condições de trafegabilidade para o 
acesso aos municípios do estado, assim como as suas distâncias continentais, são condições impeditivas 
e restritivas aos programas de capacitação dos quadros funcionais dos órgãos estaduais e municipais. 

b) Treinamento “Business Objects – versão Web Intelligence” 

O Business Objects é uma ferramenta que permite serem acessadas informações de diversos bancos 
de dados que se organizam em conjuntos chamados de universo de dados. E por se tratar de uma 
ferramenta necessária às atividade de fiscalização, os departamentos de Controle Externo e Informática 
requisitaram à Escola de Contas e à Seção de Capacitação, um treinamento específico para o melhor 
aproveitamento da sua funcionalidade. O conhecimento dessa ferramenta, possibilitará ao servidor obter 
informações do universo do Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios 
(SIAFEM), que ao serem tratadas no BO terá condições de efetuar análises estratégicas. 

 O treinamento foi ministrado pelo professor Marcel Chiquim, profissional paranaense enviado 
especialmente para realizar o treinamento pela ETZ, empresa responsável pela comercialização do 
produto. 
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Representação gráfica da avaliação dos participantes  

1ª TURMA 
 

a) Quanto ao Instrutor Marcel Mathias Chiquim 
 

A S P E C T O S 
 

1. Evidencia ter domínio de conteúdo 
2. Utiliza metodologia adequada ao conteúdo transmitido 
3. Estabelece no curso a relação teoria/prática 
4. Estimula e coordena adequadamente a participação do grupo 
5. Explica o conteúdo de forma clara e objetiva 
6. Utiliza critérios de avaliação coerentes e acessíveis 

Legenda: 

CONCEITO 
4 – 

EXCELENTE 
3 –         

BOM 
2 – 

RAZOÁVEL 
1 –  

INSUFICIENTE  

 

3
22%

2
0%

1
0%

4
78%

CONCEITO 4

CONCEITO 3

CONCEITO 2

CONCEITO 1

 
 
 

b) Quanto ao Curso 
“BUSINESS OBJECTS” (versão Web Intelligence – 
Usuários) 

 
A S P E C T O S 

1. Apresenta conteúdo integrado aos objetivos do curso 
2. O material didático e de apoio utilizado, foram compatíveis com a metodologia empregada 
3. Possui carga horária adequada ao alcance dos objetivos propostos 
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Legenda: 

CONCEITO 
4 – 

EXCELENTE 
3 –         

BOM 
2 – 

RAZOÁVEL 
1 –  

INSUFICIENTE  

 

3
44%

2
17%

1
17% 4

22%

CONCEITO 4

CONCEITO 3

CONCEITO 2

CONCEITO 1

 
 

c) Quanto à Infraestrutura Auditório Min. Elmiro Nogueira 
 

A S P E C T O S 

1. Ambiente físico do evento 
2. Serviço prestado pela equipe de informática (recursos visuais e outros) 
3. Coordenação geral do evento 

Legenda: 

CONCEITO 
4 – 

EXCELENTE 
3 –         

BOM 
2 – 

RAZOÁVEL 
1 –  

INSUFICIENTE  

 

3
50%
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11%
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4
33%
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CONCEITO 3

CONCEITO 2

CONCEITO 1
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2ª TURMA 
 

a) Quanto ao Instrutor Marcel Mathias Chiquim 
 

A S P E C T O S 
 

7. Evidencia ter domínio de conteúdo 
8. Utiliza metodologia adequada ao conteúdo transmitido 
9. Estabelece no curso a relação teoria/prática 
10. Estimula e coordena adequadamente a participação do grupo 
11. Explica o conteúdo de forma clara e objetiva 
12. Utiliza critérios de avaliação coerentes e acessíveis 

Legenda: 

CONCEITO 
4 – 

EXCELENTE 
3 –         

BOM 
2 – 

RAZOÁVEL 
1 –  

INSUFICIENTE  

 
 

3
38%

2
0% 1

0%

4
62%

CONCEITO 4

CONCEITO 3

CONCEITO 2

CONCEITO 1

 
 

b) Quanto ao Curso 
“BUSINESS OBJECTS” (versão Web Intelligence – 
Usuários) 

 
A S P E C T O S 

4. Apresenta conteúdo integrado aos objetivos do curso 
5. O material didático e de apoio utilizado, foram compatíveis com a metodologia empregada 
6. Possui carga horária adequada ao alcance dos objetivos propostos 

Legenda: 

CONCEITO 
4 – 

EXCELENTE 
3 –         

BOM 
2 – 

RAZOÁVEL 
1 –  

INSUFICIENTE  
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3
38%

2
0% 1

0%

4
62%

CONCEITO 4

CONCEITO 3

CONCEITO 2

CONCEITO 1

 
 

 
c) Quanto à Infraestrutura Auditório Min. Elmiro Nogueira 
 

A S P E C T O S 

1. Ambiente físico do evento 
2. Serviço prestado pela equipe de informática (recursos visuais e outros) 
3. Coordenação geral do evento 

Legenda: 

CONCEITO 
4 – 

EXCELENTE 
3 –         

BOM 
2 – 

RAZOÁVEL 
1 –  

INSUFICIENTE  

 

2
6%

1
0%

3
75%

4
19%

CONCEITO 4

CONCEITO 3

CONCEITO 2

CONCEITO 1

 
 

Destaca-se alguns pontos relevantes: 

 Demonstração clara do interesse dos servidores que participaram do treinamento; 
 Instrutor demonstrou conhecer profundamente do assunto tratado; 
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 Segundo a maioria dos servidores afirmaram que a carga horária foi insuficiente para cumprir o 
conteúdo programático proposto; 

 Ao término do evento, foi proposto pelos titulares do DCE e DI, a realização de outra etapa 
desse trabalho, que é o treinamento em serviço, a ser dado por duas servidoras, sendo uma do 
DCE e a outra do DI. 

4.2 Outras atividades desenvolvidas 

 Projeto de Formação de Instrutores do TCE-PA: O projeto foi encerrado no dia 26 de 
janeiro de 2011, com a realização de palestras cujo o tema central foi “Saúde e Qualidade de 
Vida”, proferida pelos servidores-instrutores Marco Pontes e Socorro Monteiro. O evento 
aconteceu na Escola de Contas Alberto Veloso; 

 Projeto Idéias Verdes:  Com a realização da palestra Educação Ambiental e Consumo 
Sustentável, proferida pela Profª Conceição Baía do Centro de Capacitação Profissional da 
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD/PMB no dia 26/01/2011, deu-se por 
encerrado o Projeto Idéias Verdes, ao qual estava incumbido de implantar as cinco propostas 
vencedoras do Concurso Idéias Verdes, ocorrido em 2009. 

 Plano de Gestão 2011-2012: No mês de fevereiro do presente exercício, a Equipe da Escola 
de Contas reuniu-se diversas vezes para definir ações alinhadas ao Planejamento Estratégico 
do TCE-PA, assim como, ao Plano de Gestão 2011-2012, tendo sido, a proposta final 
apresentada por meio eletrônico à Coordenadoria de Planejamento; 

 PROMOEX: Em fevereiro de 2011, representantes da Escola de Contas participaram da 1ª 
reunião técnica com a UEL/PROMOEX, a fim de tratar sobre: componentes da UEL/TCE-
PA; panorama orçamentário/financeiro atual; produtos/metas do projeto pendentes e 
correlação com o plano de gestão; ações necessárias para alcance dos produtos/metas;  
previsão de conclusão e entrega dos produtos; 

 IV Encontro “Conversando com o Controle Interno”: Em 30/03/2011, a equipe da 
Escola de Contas, atuou na recepção e no credenciamento dos participantes. 

 

5. CENTRO DE MEMÓRIA TCE-PA 
 
5.1  Memorial Innocencio Serzedello Corrêa 
 

MISSÃO 
Gerir a política de preservação, conservação, difusão e o processo sócioeducacional 
representada pela mediação entre o público e os documentos patrimoniais que testemunham a 
trajetória histórica e a memória institucional. 

 
-  Ações administrativas 

 
As atividades de suporte administrativo são aquelas que 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 que se propõe para o desenvolvimento do 

Centro.  
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Quais sejam: 
 

 Tramitação de expedientes; 

 Controle de material de expediente do Departamento; 15/04/2010 recebimento material expediente.  

 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 Corrêa: um homem de pensamento”, o qual foi 

reimpresso pelo TCE-PA.  

 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 Centro de Memória 

 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 Rêgo”. 

 Supervisão dos eventos que ocorrerem nas dependências do Centro de Memória. 

 Monitoria aos visitantes do Centro de Memória. 

 Entrega e apresentação do Relatório Anual do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo 

para os senhores Conselheiros desta Corte de Contas no Plenário Emílio Martins. 

 Entrega do Relatório de Atividades do Centro de Memória do 4º Trimestre e Relatório Anual em 18 

de janeiro de 2011. 

 Foi gravado o final do mandato na placa da foto da então presidente, Conselheira Lourdes Lima, na 

Galeria dos Presidentes. Serviço efetuado através de solicitação de memorando n° 1/2011. 

 
 

- Ações na Gestão de Pessoas 
 

A Gestão de Pessoas tem sido responsável pela excelência das organizações bem-sucedidas e 
pelo aporte de capital intelectual que simboliza mais do que tudo, a importância do fator 
humano em plena Era da Informação. 

 
Idalberto Chiavenato 

 
Resultado esperado: equipe informada/envolvida nos assuntos requeridos pela 

implantação/desenvolvimento do Centro de Memória e nas funções administrativas. 
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Nossas ações na Gestão de Pessoas tem como objetivo a melhoria da gestão cultural e, quanto 

ao desempenho institucional, atender aos interesses e necessidades individuais da equipe. Assim como, 

simultaneamente, trabalhar o alcance das metas organizacionais, sobretudo, realizar o desejo de nos 

tornar capaz de ser, maximizar nosso potencial, realizar tudo que seja possível para o 

autodesenvolvimento e a criatividade.  

Os treinamentos e desenvolvimentos de pessoas realizados no 1º trimestre de 2011 foram:  

 

 Capacitação da equipe: 
 

 Servidora: Silvia Maria Chaves Teixeira 

 Conclusão do Curso Tecnológico em Gestão Pública 

 Instituição: Faculdade de Belém-FABEL 

 

 

-  Ações em Marketing Institucional 
 

- Distribuição dos livros, folders, sacolas eco bag e brindes do Centro de Memória do TCE-PA. 
 

Resultado esperado: Divulgar o espaço e tornar mais conhecida a figura do eminente paraense 

Serzedello Corrêa como implantador dos Tribunais de Contas do Brasil.  

 
O livro “Serzedello Corrêa: homem de pensamento”, do Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo, tem 

sido um veículo importante na divulgação do Centro de Memória. Além de propiciar comunicação e 

uma interação com a sociedade.  

 
Quadro 1: Controle de saída do livro/ brinde/folder do Centro de Memória no 1° Trimestre 
LIVROS DOADOS 11 
LIVROS SALDO ATUAL EM ESTOQUE 96 
FOLDERS DOADOS KIT E CENTRO DE 
MEMÓRIA 20 

FOLDERS SALDO ATUAL EM ESTOQUE 368 
SACOLAS DIFUSÃO RECEBIDAS 500 
SACOLAS DISTRIBUIDAS 11 
SACOLAS ESTOQUE ATUAL 225 
 
 

-  Notícias diversas divulgadas na mídia interna e externa. 
 

Resultado esperado: comunicação interna e externa, ampliando por via das notícias, o melhor 

conhecimento das ações aqui desenvolvidas. 
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 Notícia no jornal O Liberal, dia 20/01/2011 

 

 
Jatene reunido com conselheiros do TCE: contenção de despesas para compensar dívida 
de R$ 700 milhões 

 
 
 Notícia na INTRANET- TCE-PA, 20/02/2011. 
 

Governador Simão Jatene visita TCE 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA) recebeu na manhã desta quarta-feira 19, a 

visita de cortesia do Governador Simão Jatene. Acompanhado do Secretário Chefe da 

Casa Civil Zenaldo Coutinho, Jatene foi recebido no gabinete da presidência da Corte 

de Contas pela conselheira Lourdes Lima, pelos conselheiros Cipriano Sabino, Ivan 

Cunha, Nelson Chaves e Luís Cunha e pela Procuradora Geral do Ministério Público de 

Contas do Estado (MPCE) Maria Helena Loureiro. 

Com a vinda do Governador ao TCE, a imprensa compareceu em peso para prestigiar 

sua presença na Corte. Equipes de rádio, TV e jornais vieram entrevistar Jatene e os 

conselheiros. Após a entrevista coletiva concedida ainda no Gabinete da Presidência, a 

conselheira Lourdes Lima convidou o Governador e o Chefe da Casa Civil para irem 

até o Centro de Memória Serzedello Corrêa. 

 
- Intercâmbio com outras instituições  
 

Resultado esperado: Interação do Centro de Memória com outros espaços culturais paraenses e 

nacionais. 

 

Estes foram os convites recebidos no 1° Trimestre de 2011: 
 

 Convite do Museu da Universidade Federal do Pará – MUFPA, para exposição “entre páginas”, 

27/01/2011 a 03/03/2011. 

 Convite do Museu da Universidade Federal do Pará – MUFPA, para a exposição “entre páginas”. 
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 Convite do Museu da Universidade Federal do Pará – MUFPA, para o lançamento do livro “O Anjo 

Vagabundo” e exposição de pintura de Lomont Filho, 15/02/2011 às 19h. 

 Convite do Museu da Universidade Federal do Pará – MUFPA, para a mostra "Crônicas Urbanas", 

15/02/2011. 

 Convite do Diário do Pará, para o II Prêmio Diário contemporâneo de Fotografia – Bate-Papo: 

fotografia, cidade e o retorno do flâneur com Ernani Chaves, 24/03/2011. 

 Convite da Via Amazônia para a exposição virtual deste mês que reúne o trabalho de seis artistas 

que fazem do rio o cenário principal das suas fotografias, 26/03/2011.  

 
-  Frequência de público  
 

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 através de seu controle de visitação registrou a seguinte frequência: 

Quadro 2: Controle de freqüência do público no Centro de Memória 1° trimestre de 2011 

MÊS ORDEM N° DE PESSOAS N° DE DIAS ABERTO 

Janeiro 1 837 a 1862 26 18 

Fevereiro 1863 a 1898 35 20 

Março 1899 a 1946 47 21 

 
Neste 1° Trimestre recebemos a visita do Excelentíssimo Governador do Estado do Pará, 

Simão Robson Jatene, assessores o Secretário da Casa Civil Zenaldo Coutinho, além de diversas 

autoridades. 

 
 
-  Ações em Gestão de Acervos 

 

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

Memória. 

 
Resultado Esperado: Pesquisar documentos que fizeram a história da instituição, como fotos, 

documentos, recortes de jornal (clipping), com objetivo de preservar e divulgar a sociedade a memória 

Institucional. 

 
 A equipe elaborou relatório físico e virtual referente ao 1° Aniversário do Espaço Cultural 

Conselheiro Clóvis Mores Rêgo. O vídeo foi desenvolvido em parceria com a Comunicação e a 
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Rádio TCE, o qual foi sonorizado com músicas de Mozart e locução da servidora Gisele Morelli 

Bernardes.  

 

 A equipe do Centro de Memória concluiu o levantamento para elaboração do catálogo 

comemorativo do I Ano do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo. 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, currículos dos artistas, obras expostas, parcerias culturais. 
 

 Através de memorando foi encaminhado ao Gabinete da Presidência, solicitação de manutenção e 

atualização de dados acerca da trajetória histórica e institucional desta Corte de Contas contidos no 

Tótem Multimídia, localizado no Centro de Memória, Biblioteca Ministro Benedito Frade. 

Encontrava-se o equipamento com falhas na abertura de algumas abas e no vídeo sobre a vida de 

Innocencio Serzedello Corrêa. O Tótem Multimídia é um veículo de comunicação externa e auxílio 

para os visitantes deste Tribunal. 
 

 De acordo com o plano para formação de um acervo de arte para o TCE, foram adquiridas duas 

fotografias das artistas Anita Lima e Irene Almeida assim como, um barco de miriti dos artesãos de 

Abaetetuba.  
 

 Recebemos em dezembro de 2010, quinze pastas, contendo uma coletânea jornalística sobre a 

trajetória política de Innocencio Serzedello Corrêa. Trata-se de importantes documentos que 

necessitam de higienização, acondicionamento e digitalização. Tais documentos foram inseridos 

como as ações do Memorial Innocencio Serzedello Corrêa, nas iniciativas estratégicas das diretrizes 

de perspectiva do Plano Estratégico desta Corte de Contas.  

 
 
5.2 Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo. 

 

A equipe do Centro de Memória concluiu o material para catálogo comemorativo das 

Exposições do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Morais Rêgo, sendo entregue à gráfica GTR, 

vencedora da licitação. Aguardaremos a finalização da 2ª etapa avaliativa para encaminhar ao Gabinete 

da Presidência. 

O catálogo objetiva a valorização da cultura e o desempenho do espaço ao longo de seu 

primeiro ano de exposições, através do registro detalhado de todas as ações culturais ao longo de 

2009/2010; tais como: número de exposições, currículo dos artistas, visitações,  obras expostas e 

parcerias culturais. 

- Solicitação para cessão do Espaço Cultural. 
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Recebemos solicitações para cessão de uso Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo 

dos artistas plásticos Armando Queiros e Josinaldo Ferreira e encaminhamos ao Gabinete da 

Presidência de acordo com a Ordem de Serviço N°1335/2009-GP que regulamenta o uso do referido 

espaço. 

 
 
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 a 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. 

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 Acervo 
 

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 necessários 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. 
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 Aquisição 

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

seja por compra, doação ou permuta. 

A biblioteca para atender as necessidades informacionais da comunidade usuária está 

realizando neste início de ano, o levantamento de publicações nas áreas correlatas e afins para compor e 

atualizar o acervo de sua coleção. 

Foram adquiridos 10 títulos neste primeiro trimestre, dos quais todos  por doação. 

 

 Avaliação 

É o processo utilizado para determinar o valor e a adequação do acervo em função dos 

objetivos da Biblioteca e da própria Instituição. 

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

acervo acondicionado em 594 caixas, os documentos considerados necessários em relação aos objetivos 

da Biblioteca e da própria Instituição estão em processamento técnico. 

 

 Descarte 

Processo de retirada de material bibliográfico, após aprovação da Comissão da Biblioteca, que 

não mais atende às necessidades da comunidade para fins de doação ou eliminação. 

 
Quadro 3: Descarte, por tipo de material, no período de jan./mar. 2011. 

Tipo de Material Período Motivo 
D.O.E Diversos Excesso de duplicidade de exemplares. 

Jornais Dez. 2010 e Jan., Fev. 
2011 Interesse temporário 

Revistas Diversos Interesse temporário 
Informativos diversos Diversos Interesse temporário 
 

O material descartado visa possibilitar a economia de espaço, a maior facilidade de acesso ao 

acervo e mais eficiência no atendimento ao usuário. 

 
 Processamento Técnico 

Este serviço é responsável pelo tratamento de todos os materiais incorporados ao acervo da 

Biblioteca. Neste segundo trimestre, do total de 555 itens incorporados, 4 foram livros, 68 fascículos de 

periódicos, 23 artigos de periódicos e 262 jornais conforme ilustra a tabela 1. 
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Tabela 1: Processamento técnico, por tipo de material, no período de jan/mar. 2011. 
Processamento Técnico 

Período Tipo de Material Janeiro Fevereiro Março Total 

Artigos de periódicos  23 14 15 52 
Fascículos de periódicos  27 19 22 68 
Jornais 104 73 85 262 
Legislação 35 93 41 169 
Livros 0 3 1 4 
TOTAL 189 202 164 555 
Fonte: SIABI, 2011. 
 
 
-  Produtos e Serviços Oferecidos  
 

Os produtos e serviços oferecidos à comunidade interna e externa são: consulta livre ao acervo 

pela intranet e pela internet por meio da base de dados SIABI-WEB nos terminais disponíveis na sala 

de leitura; orientação e treinamento de usuários; disseminação seletiva da informação (DSI); serviço de 

alerta; circulação de publicações; orientação à normalização de trabalhos acadêmicos; normalização de 

documentos institucionais; catalogação na fonte; acesso à internet reprodução de documentos; Pesquisa 

em Bancos de Dados Especializados - (Dialog, BIREME, SCIELO).  

Neste primeiro trimestre os serviços prestados foram: 

 

 Orientação e Treinamento de Usuários 
 

O serviço de Orientação e Treinamento de Usuários sobre o uso da biblioteca e dos recursos de 

acesso à informação, atingiu 24 orientações individuais. 

 

 Circulação de Publicações 
 

Este serviço é responsável pela movimentação do acervo, tanto das consultas feitas no próprio 

recinto, como no empréstimo domiciliar de publicações para os usuários internos. 

 
 

Tabela 2: Circulação, por tipo de movimentação, no período de jan./mar. 2011. 
Circulação 

Período  Tipo de Movimentação Janeiro Fevereiro Março Total 

Consulta 16 31 54 121 
Empréstimo/Renovação  44 27 72 143 
Empréstimo entre Bibliotecas  11 5 23 39 
Reserva 0 0 0 0 
TOTAL 71 83 149 303 
Fonte: SIABI, 2011. 
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 Orientação à Normalização de Trabalhos Acadêmicos 
 

O serviço de orientação à normalização de trabalhos acadêmicos segundo as normas da ABNT, 

atendeu neste primeiro trimestre 2 solicitações. 

 

 Normalização de Documentos Institucionais 
 

Pesquisa e normalização do catálogo de exposições do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de 

Moraes Rêgo. 

 

 Catalogação na fonte 
 

O serviço de elaboração de ficha catalográfica segundo padrões de catalogação (AACR2) e 

controle de palavras-chave pré-estabelecidas a partir de dados extraídos do original do trabalho, atendeu 

neste primeiro trimestre 2 solicitações. 

 

 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 122 acessos, sendo 68% servidores e 32% usuário externo. 

 
Tabela 3: Acesso à internet, por quiosque, no período de jan./mar. 2011. 

Acesso à internet 
Período Tipo de Forma Janeiro Fevereiro Março Total 

Quiosque 1 18 12 29 59 
Quiosque 2 9 16 20 45 
Quiosque 3 3 5 10 18 
TOTAL 30 33 59 122 
Fonte: SIABI, 2011. 

 Reprodução de Documentos 
 

O serviço de reprodução de documentos através da digitalização, fotocópia, gravação e 

impressão, neste primeiro trimestre atendeu 165 solicitações, conforme tabela abaixo.   
Tabela 4: Reprodução de documentos, por tipo de documentos, no período de jan./mar. 2011. 

Reprodução de Documentos 
Período  Tipo de Reprodução Janeiro Fevereiro Março Total 

Digitalização 0 0 10 10 
Fotocópia 3 0 2 05 
Gravação 0 0 0 0 
Impressão 50 50 50 150 
TOTAL 53 50 62 165 
Fonte: SIABI, 2011. 
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A grande quantidade de impressão de Regimento Interno e Lei Orgânica do TCE-PA, deve-se 

ao anúncio do concurso público para auditor. 

 

 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 e eficaz a informação ao 

usuário.  

 
Tabela 5: Pesquisa Legislativa, por esfera, no período de jan./mar. 2011. 

Pesquisa Legislativa 
Período Esfera Janeiro Fevereiro Março Total 

Federal 3 7 10 20 
Estadual 25 31 43 99 
Municipal 3 0 0 3 
TOTAL 31 38 53 122 
Fonte: SIABI, 2011. 

 
Tabela 6: Pesquisa em legislação e jurisprudência, por tipo de ato, no período de jan./mar. 2011. 

Pesquisa em Legislação e Jurisprudência 
Período Tipo de Ato Janeiro Fevereiro Março Total 

Acórdão 35 41 29 105 
Decreto 19 15 17 61 
Resoluções 23 34 25 82 
Resoluções administrativas 18 7 11 36 
Portarias 9 2 3 14 
TOTAL 104 109 85 298 
Fonte: SIABI, 2011. 

 

 Atualização de Legislação 
 

Trata-se de um trabalho minucioso e que requer muita atenção. Por isso, estamos realizando 

uma pesquisa para atualizar e ampliar as legislações do “link” Normas e Jurisprudências no Portal do 

TCE-PA, a fim de oferecer um serviço seguro e de qualidade. Quanto às normas Institucionais estamos 

realizando a atualização do Regimento Interno, Lei Orgânica e Regulamento dos Serviços Auxiliares 

com os atos regimentais. 
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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) - SODEXO. 
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) 
SGE - confecção de café - (DAA) 
SEKRON  Vigilância Eletrônica - (Seção de Transportes) 
  
– Supervisão contínua e controle das seções de transporte; engenharia de manutenção e 
administração de edifícios: 
                                      
6.1.a. Seção de administração dos edifícios - Esta Divisão efetuou o trabalho de coordenação 
dos serviços de limpeza, manutenção e zeladoria do edifício sede, anexos I, II, III, prédio da 
Coordenação de Atendimento Médico-Odontológico e anexo V (Escola de Contas) 
            Em janeiro foi concluída a adaptação do anexo V, sito à trav. Rui Barbosa, nº 726 para 
funcionamento da Escola de Contas. Foram executados serviços de limpeza em todos os ambientes, 
inclusive nas portas e janelas. Foi também concluída a reforma do gabinete da cons. Lourdes Lima, com 
pintura, instalação de splits e acréscimo de parte do mobiliário. 
             Em fevereiro foram retirados materiais do depósito improvisado que existia na garagem desta 
Corte, para liberação do estacionamento de veículos. Houve também a mudança da CPL do anexo II 
para o edifício sede, com as devidas adaptações de mobiliário. 
             Em março foi iniciado serviço da troca dos elevadores do anexo II. Em função dessa obra, 
foram escalados servidores tanto nas manhãs quanto nos finais de semana para limpeza da área. 
          Houve a substituição de todos os tapetes das áreas de circulação, adquiridos no ano passado. 
          Foram adquiridas duas máquinas de lavagem de pressão, para limpeza externa das áreas de piso 
(uma  para as instalações da trav. Quintino e outra para as edificações da trav. Rui Barbosa). 
          Dado apoio ao 4º Encontro “Conversando com o Controle Interno”, realizado na FIEPA, em 30-
03.  

Efetuado serviço diário de manutenção dos tanques da fachada da trav. Quintino Bocaiúva, 
visando a  melhor oxigenação da água e consequentemente melhor qualidade de vida aos peixes 
existentes, com a alimentação devidamente orientada. 

 Constantemente são realizados serviços de pulverização nos jardins, sob a supervisão 
paisagística da Seção de Engenharia de Manutenção. 

É realizado 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). 

Permanece o sistema de coleta de lixo reciclável, visando colaborar com o programa de 
Sustentabilidade do Planeta, com a participação da  Prefeitura Municipal de Belém. 
 
- SEÇÃO DE TRANSPORTE - Em anexo, relatório minucioso da referida Seção. 
 
- SEÇÃO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO - 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  da referida seção. 
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6.1.b. Seção de Transportes 
 
- Atendimento 
   - Tipos de serviços: 

 Transporte de técnicos para fiscalizações em Belém e no interior do Estado; 
 Transporte de Conselheiros, Auditores e Diretores em missões oficiais; 
 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 de material; 

  - Solicitações atendidas: 
 20% - para  Conselheiros, Auditores e Diretores; 
 45%  para  fiscalizações da D.C.E.; 
 15,%  para  divisão de material; 
 15%  para  engenharia e setor médico; 
 05%  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. 

 
- Infraestrutura: 
   a ) Novos componentes recebidos : - bomba d’água para lavagem de veículos; 
   b ) Componentes recebidos para ampliação :  - nenhum; 
   c ) Componentes recebidos para adequação:  - nenhum; 

     d ) Conservação / manutenção de componentes :  conserto do captor 2000 e conserto de uma bomba 
d’água; 

   e ) Melhorias implantadas em componentes :  - nenhum. 
 
 - Licenciamentos efetuados das seguintes viaturas:  
 Viaturas:  002, 005, 006, 018,021,0 25, 030,0 26, 009, 016 e 017 
  Total:      R$  1.546,46 

 
 
- Contratos novos ou renovados : 
 SEKRON serviços de vigilância eletrônica. 
 
- Seguros novos ou renovados : 
 Nenhum. 

    
- Ações de aperfeiçoamento / melhorias implantadas : 
 
Administrativas :     

 Mudança da chefia da seção; 
 Adequação da equipe de apoio. 

 
 
Operacionais :  
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 Motoristas de diretores passaram a efetuar fiscalizações como os demais; 
 Alteração no sistema operacional de abastecimento das viaturas, passando o controle dos carros 

de diretores para a chefia da seção; 
 O horário das fiscalizações  passou de 09:00 para 08:30 hs; 
 Cada motorista,  dentro do possível, ficará fixo em uma viatura; 
 Os carros estão sendo vistoriados pelos lavadores e condutores responsáveis pelos mesmos 

diariamente na entrada e na saída da garagem; 
 Ficou estabelecida a segunda feira como dia da semana para realização da manutenção de 

operação nos veículos, que é de responsabilidade dos motoristas; 
 A responsabilidade pela confecção e encaminhamento à divisão de finanças do relatório de 

viagem, por ocasião das inspeções fora da capital, fica sob a responsabilidade exclusiva do 
motorista;  

 Todos os veículos que necessitarem de manutenção em oficina terceirizada serão entregues e 
recebidos no referido local pelo mecânico do TCE.    

 
        - Melhorias de resultados alcançados :  Evidenciamos no trimestre uma redução nos gastos com 

manutenção corretiva e também no consumo de combustível  em função das mudanças operacionais 
efetuadas em relação aos dois itens.  Ficou evidente a maior agilidade e eficácia na realização das 
fiscalizações em  decorrência da participação dos motoristas lotados nos gabinetes dos diretores 
juntamente com os demais lotados na administração.  Em relação a participação dos motoristas lotados 
nos gabinetes dos diretores na escala de viagem, a satisfação e o grau de comprometimento na 
participação das atividades diárias foi sensivelmente notada.  Os problemas com pequenas avarias 
(arranhões e pequenos amassados) nos veículos, que eram  detectadas pelos lavadores ou motoristas, 
desapareceu com a adoção da medida de entrega e recebimento do veículo na garagem. Com a 
padronização dos procedimentos básicos de segurança dos veículos que passaram a ser efetuados toda 
segunda-feira, conseguimos reduzir quase que totalmente os problemas com pequenas panes nos 
veículos. Conforme entendimentos mantidos com a divisão de finanças, conseguimos desburocratizar 
o processo de encaminhamento de “Relatório de Viagem”, que passou a ser de inteira 
responsabilidade do motorista. Detectamos como um dos pontos que contribuíram para a redução nos 
custos de manutenção, a presença do mecânico junto a oficina terceirizada acompanhando o 
diagnóstico e a confecção do orçamento do veículo e posteriormente a comprovação de que o serviço 
foi realmente executado com sucesso. 

 
- Recursos humanos : 

 Foi disponibilizado à Seção um novo estagiário em função de que o contrato do estagiário atual 
está expirando no mês de maio/2011. O referido servidor demonstra interesse em aprender sobre 
as atividades desenvolvidas pela Seção, já conseguindo assimilar satisfatoriamente as rotinas 
administrativas pertinentes ao Transporte.   

 
 
6.1.c. Seção de engenharia de manutenção 

 
Atendimento: 
Serviços executados: 
- Parecer técnico referente a solicitação de prorrogação de prazo ao Contrato nº 18/2010; 
- Parecer técnico referente a rescisão do contrato de manutenção firmado entre a empresa Elevadores 
Otis e o Tribunal de Contas do Estado do Pará; 
- Parecer técnico a fim de oficiar a empresa NORTECH, responsável pelo fornecimento de 
equipamentos de ar condicionado, para a Escola de Contas; 
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- Desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e elétricos do galpão da trav. Rui Barbosa, para 
transferência da garagem; 
- Desenvolvimento do projeto arquitetônico do edifício anexo VI e, termos de referência dos 
projetos complementares ( em andamento );  
-  Elaboração de layout para remanejamento na  DMP, seção de limpeza  e  ASTCEMP. 
 
Instalações, reformas e construções: 
Instalação de ar condicionado e elevadores: 
- Continuação dos serviços de reforma do elevador do prédio sede, onde será executado a troca das 
portas existentes por portas em aço inox, dos sistemas de controle eletrônico (painéis e abotoadeira) 
dos 3 andares, teto e interfone. Firma contratada: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER; 
- Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento e refrigeração, aparelhos de 
janelas e splits.  Executados em programas de manutenção em 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), empresa contratada ACS 
COSTA ENGENHARIA  LTDA. 
- Manutenção preventiva e corretiva no elevador instalado no edifício sede, executado mensalmente 
por  equipe técnica qualificada e devidamente uniformizada responsável por revisão completa dos 
componentes de seu equipamento, além de limpeza e ajustes gerais sem reposição de peças 
danificadas, executado pela empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER; 
- Manutenção preventiva e corretiva, nos elevadores instalados para atender os edifícios anexos  II e 
III, executado até os meses de janeiro e fevereiro pela empresa, ELEVADORES OTIS LTDA. 
- Instalação de ar condicionado tipo janela de 10.000  btus/h na sala da seção de limpeza; 
- Recuperação das seguintes unidades de ar condicionado, Chefia de Gabinete da Presidência, 
Secretaria da Presidência, Controle Interno, CONJUR, Divisão de Finanças, DRH. 
- Entrega do primeiro elevador de fabricação ORONA, instalado para atender os edifícios anexos II 
e III e início da desmontagem do segundo elevador cujo o prazo de conclusão está previsto para o 
dia 23/05/2011; 

 
Instalações elétricas / lógica / telefones: 
- Troca de luminárias antigas por novas luminárias 100% reflexivas,  nos seguintes locais: 1ª e 5ª 
CCE e corredor do 5º pavimento do anexo II ( adquiridas em 2009).. 
- Serviços de ligações  pelos telefonistas: 
 

Meses nº de 
ligações 

Jan 4.398 

Fev 5.477 

Mar 5.919 

Total 15.794 
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- Manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, com reposição de peças da CENTRAL 
TELEFÔNICA  mensalmente elaborado por equipe técnica qualificada e devidamente uniformizada, 
a qual é responsável pela revisão completa dos componentes de seu equipamento, além de limpeza e 
ajustes gerais com reposição de peças danificadas. 
 
Firma contratada: DAMOVO DO BRASIL S/A. 
- Recuperação de 04(quatro) aparelhos de fax-similes dos gabinetes de conselheiros; 
- Reavaliação da liberação de ramais privilegiados; 
 
Obras civis executadas por terceirização: 
a) Conclusão dos serviços de reforma e adaptação de sala onde funcionará posto avançado do Banco 
do Brasil- terceirização através do Banco do Brasil; 
 
Obras civis executadas com recursos próprios: 
a) Início das obras de reformas do gab. do cons. Luis Cunha;  
b) Serviços de substituição das luminárias da 5ª CCE e do corredor do 5º pavimento; 
c) Instalação de luminárias nos depósitos instalados na Escola de Contas; 

d) PM 020/2011 - recomposição do forro da sala de planejamento da presidência do tce-pa. 
e) Fechamento do vão lateral esquerdo do galpão do anexo V (trav. Rui Barbosa), com colocação de porta, assim como 
reboco de parte do muro do vizinho, em função da demolição de construção inservível  pertencente ao TCE; 
f) Preparo de área no pavimento térreo, do mesmo galpão acima citado, para servir de depósito provisório da Divisão de 
Material e Patrimônio, com iluminação, fechamento de vão e pintura; 
g) Substituição de 11 (onze) torneiras de fabricação DECA dos lavatórios dos banheiro do edifício Sede; 

 
 
- EXPEDIENTE 
Memorandos, pedidos de materiais e serviços, conforme quadro abaixo: 

PROCESSO SAÍDA DISCRIMINAÇÃO / LOCAL 

2011/01266-4 02/02/2011 Solicitação de suprimento de fundo para o servidor Jorge Cabral de Castro- R$ 3.000. 

2009/09961-5 18/01/2011 Resposta sobre mobiliário comprados da empresa  ARTLINE. 

2011/01974-3 21/02/2011 Recuperação da cancela que dá acesso pela av. Nazaré. 

2011/01257-3 02/02/2011 Serviços e obras previstas para o exercício / 2011. 

- - Solicitação de horas extras para os meses de fevereiro e março/2011. 

2011/03530-9 
 

03/02/2011 
Relatório de consumo OI móvel, venc.: 14/03/2011, ligações referentes ao período: 
13/01/2011 a 13/02/2011. 
 

2011/02579-0 03/02/2011 Aquisição de duas lavadoras de alta pressão de fabricação. 

2011/00862-3 25/01/2011 Recuperação de uma hidrolavadora instalada na garagem do TCE e aquisição de nova 
para garagem do TCE. 

2011/02873-3 14/03/2011 
Aquisição de exaustores para casa de máquinas elevadores que estão sendo 
instalados no edifício anexo II. 
 

- - PM 23/2011 - pedido de material : aparelhos digitais.  
 

2011/03597-6 01/04/2011 Solicitação de liberação de suprimento de fundo para o servidor  Luiz Carlos Bentes 
Horta. 
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Solicitação para criação de brigada contra incêndios 

- - Abono de faltas dos servidores desta Seção de fevereiro e março de 2011. 
 

2011/03898-5 08/04/2011 
Relatório do consumo  OI móvel,  venc.: 14/04/2011, ligações referentes ao período: 
13/02/2011 a 13/03/2011. 
 

 
 
-Termos de referências: 
 
 - Termo de Referencia nº 04/2011, referente a aquisição de equipamentos de ar condicionado para sala: 
motoristas, gabinete de conselheiro e reserva técnica ; 
 - Contratação de serviços de manutenções preventiva, corretiva e suporte técnico para uma central privada de 
comutação telefônica (C.P.C.T) modelo MD-110, fabricação ERICSSON-MATEC. 
- Termo de Referência para climatização dos edifícios anexos II e III em andamento.  

  
-  CONTRATOS:  novos ou renovados 
 - Sem alteração 
-  SEGUROS:  novos ou renovados 

- Sem alteração 
 
- AÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO E OU MELHORIAS IMPLANTADAS NA UNIDADE: 

- Administrativas:  
- São feitas reuniões com o objetivo de manter organizadas as ações da Seção; 
- Através da organização de atividades, procura-se dinamizar o atendimento aos usuários dos nossos 
serviços e, com isso, suprir algumas dificuldades.  
b) Operacional: 
- Dentro das possibilidades, procura-se fazer planejamento dos serviços que permitam uma 
previsibilidade de ações, otimizando a produtividade e tirar o máximo proveito da mão de obra 
disponível; 
-  Encontra-se 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, os funcionários desta seção trabalham individualmente, com o objetivo de 
alcançar mais de uma frente de trabalho simultaneamente; 
-  Como forma de agilizar alguns serviços, adota-se como prática, a inversão no horário de trabalho de 
alguns  funcionários, de acordo com as necessidades demandadas. 

 
- MELHORIAS DE RESULTADOS ALCANÇADOS: 

- De acordo com os registros, aumentaram os atendimentos nesse trimestre, e foram atendidos   
quase todos os chamados solicitados em pouco tempo; 
- Com o planejamento, além dos atendimentos de manutenção corretiva, foram  efetuados alguns 
serviços de benfeitorias; 
- Procura-se executar com a mão de obra existente no TCE-PA alguns serviços que normalmente 
eram terceirizados, como remanejamento, montagem e desmontagem de divisórias, entre outros, 
assim com redução de gastos. 
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- RECURSOS HUMANOS: 

Evita-se ao máximo fazer com que os  funcionários fiquem em serviço por um tempo além do 
horário normal de expediente, mesmo com posterior compensação, procurando com isso, além do 
aumento na produtividade, evitar o desgaste excessivo do funcionário; 

   

6.2 Divisão de recursos 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 
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: 
   8 (oito) declarações; 
 43 (quarenta e três) ofícios; 
 21 (vinte e um) memorandos. 
 
6.2.a.  Seção de controle de pessoal 
 
Cumprindo determinação, esta Seção expõe as atividades realizadas no 1º trimestre de 2011. 
 
- Atendimento: 
 
a)   tipos de serviços praticados: 
      Elaboração de 298 (duzentas e noventa e oito) Portarias, do nº 24.819 ao nº 25.119. 

  01 aposentadoria 
  01 inspeção in loco 
  12 licenças para pessoas da família 
  18 licenças prêmios 
100 licenças para tratamentos de saúde 
  01 licença maternidade 
  02 escalas de férias 



 

 29

      24 exonerações de cargos em comissão 
46 nomeações de cargos comissão 
02 conceder diárias 
04 suprimentos de fundos 
07 dispensas de funções 
03 designações para exercer funções 
02 processos licitatórios  / pregões 
18 substituições 
04 responder funções 
05 exercer atividades 
13 dispensas servidores temporários 
01 suplementação orçamentária 
01 designação comissão permanente de licitação 
24 exonerações de cargos em comissão 
01 exoneração de cargo efetivo 
01 constituir Unidade Executora -  PROMOEX. 
02 concessões de pensões 
02 colocações à disposição de outro órgão 
01 designar comissão para exame de Contas do Governador 
01 designar comissão acompanhamento FUNTCE 
01 designar Agentes de Desenvolvimento e Capacitação-ADC 

 Elaboração de 115 (cento e quinze) ordens de serviço. 
 Elaboração de 06 (seis) certidões de tempo de serviço.  
 Elaboração de 40 (quarenta) termos de contratos de servidores temporários. 
 Elaboração de 12 (doze) termos de distratos de servidores  temporários. 
 Informações em expedientes acerca de antecipação e transferência de férias,  licença prêmio,  

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 1º trimestre de 2011. 

Neste trimestre, foram executados os serviços pertinentes à parte de informática, tais como: 
elaboração de folhas de pagamento, contracheques, controle de freqüência, cálculo de margem 
consignável, relatórios, e outros como, declarações, certidões, ofícios, memorandos, pareceres, cálculos 
diversos referentes à 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 
das folhas de pagamento mensal e  emissão da GEFIP.  

Foi feita a DIRF/2011 – Declaração de Imposto de Renda Retido na fonte. Entregue em 
28/02/2011. 

Foi feita a RAIS/2011 – Relação Anual de Informações Sociais. Entregue no dia 
21/03/2011. 

Impressão e entrega de Cédula C – Comprovante de Rendimentos. Início da entrega em 
27/02/2011.  

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 
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financeiros (CAIXA ECONÔMICA, CAPEMI, IPASEP, COHAB, BANCO DO BRASIL, 
SUDAMERIS, BANCO REAL, HSBC e BMG).      

 
Executamos também, neste trimestre, trabalhos externos para resolver assuntos relacionados 

aos empréstimos firmados entre funcionários do TCE-PA e bancos credenciados, assim como, proceder 
ao trânsito normal de documentos que envolvem tais transações. 

Incluimos 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, supermercados, laboratórios, planos de saúde e óticas. Destacamos ainda as 
consignações correspondentes à assistência médica do IASEP (Plano Assist). 

Mantivemos também o controle permanente no que se refere à atualização das fichas de 
cadastros 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 março foram investidos R$ 11.502,30 (onze mil, quinhentos e dois 
reais e trinta centavos) com taxas de inscrições. Não estão contemplados nesse total, os valores com o 
desembolso de diárias e passagens aéreas. Nesse primeiro trimestre foram inseridos 61 servidores, o que 
significa um envolvimento de 11% do quadro funcional deste TCE. 

A participação nos eventos e respectivos enfoques se comportaram conforme a seguir: 
Cursos:  2  eventos envolvendo 2 servidores.     
Abordagem: 7º módulo pós-graduação em Paisagismo Tropical Urbano - implantação e          
manutenção de jardins; 8º módulo pós-graduação em Paisagismo Tropical Urbano – pragas e doenças 
das plantas.   
Encontro:   01 evento envolvendo 22 servidores.  

      Abordagem:  II Encontro Norte e Nordeste dos Tribunais de Contas. 
Treinamento:  01 evento envolvendo 37 servidores. 
Abordagem:  Treinamento Business Objects Versão WEB. 
 
 – Outras ações: 

Apoio à reunião da professora Glória Arrais (ACEP ) que veio a  Belém nos dias 22 e 
23/02 para  esclarecer  dúvidas e orientar todos os alunos do curso de Pós-Graduação em Controle 
Externo, acerca dos trabalhos monográficos; 

Apoio à equipe da Escola de Contas no treinamento: BUSINESS OBJECTS   versão web, 
realizado no período de 14 a 15 de março de 2011 (1ªturma) e 16 a 17 de março de 2011 (2ª turma), 
participação na comissão responsável pela organização do IV Encontro Técnico “Conversando com o 
Controle Interno”, no dia 30 de março de 2011 no Auditório da FIEPA; 
Apoio ao evento ”Treinamento em Informática”, realizado no Auditório deste Tribunal no período de 
28 de março a 8 de abril de 2011, aos seis bolsistas da FUNCAP e uma servidora do TCE. 
 

ÁREA QUANTIDADE 
TREINANDOS 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1 

CONSULTORIA JURÍDICA 5 

COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 4 

SECRETARIA 3 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 6 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE EXTERNO 33 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 2 

GABINETE DOS CONSELHEIROS 7 

COORDENAÇAO DE APOIO AOS CONSELHEIROS - 

TOTAL 61 
 

Total quadro funcional:   547 servidores 
Fonte:  DRH 

Treinandos por Área
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– Dificuldades na operacionalização de eventos 

As autorizações das inscrições em eventos de capacitação, algumas vezes, têm chegado após 
o período de efetivação das mesmas. Para atender o pleito, é utilizada a nota de empenho encaminhada 
pela divisão de finanças ou cópia do processo entregue informalmente pela Diretoria Administrativa. 

 
- Coordenadoria de Atendimento Médico-Odontológico 

Esta Coordenação, no primeiro trimestre de 2011, prestou atendimento multidisciplinar nas 
áreas médica, odontológica, enfermagem, psicológica, serviço social e em fisioterapia. 

As seguintes atividades, previstas no Programa de Atendimento e Acompanhamento em 
Saúde (PRO-AAS), continuaram sendo implementadas sob a responsabilidade da área psicossocial: 
atendimentos psicológicos e sociais, visitas domiciliares aos servidores em situação de licença médica e 
a seus dependentes diretos e levantamento mensal de dados acerca de licenças médicas (em conjunto 
com a área de enfermagem). Como atividade complementar, o serviço social permaneceu realizando 
acompanhamento de servidores inativos, e a psicologia, disponibilizando atendimentos domiciliares e 
visitas às escolas e a dependentes de funcionários.  
          
- Resultados Alcançados 
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 Atendimento Médico: 
 

 Drª Roseane Chalu Pacheco Jan Fev Mar total 
Consultas 41 45 51 137 
Chegadas atrasadas 02 01 02 05 
Saídas sem retorno 04 06 12 22 
Saídas com retorno 02 02 01 05 
Atestados 01 06 03 10 
                                       Total 50 60 69 179 
Dr. Mario Ernesto Jan Fev Mar total 
Consultas 12 12 08 32 
Atestados X X X X 
Saídas antecipadas sem retorno 02 01 01 04 
                                       Total 14 13 21 48 
Dr. Gilberto Erichsen Jan Fev Mar total 
Consultas 84 122 86 292 
Chegadas atrasadas 01 02 03 06 
Saídas sem retorno 06 21 06 33 
Saídas com retorno 08 03 X 11 
Atestados 01 05 01 07 
                                       Total 153 100 96 349 

 
Atendimento Odontológico: 
 

Drª Larissa Jan Fev Mar total 
Consulta 15 18 17  
Profilaxia 08 09 07  
Aplicação tópica de flúor 08 09 07  
Exodontia decíduo 04 05 05  
Tartarectomia 02 0 07  
Selamento fóssula/ fissuras 02 02 10  
Restauração 04 04 05  
Capeamento pulpar 01 0 03  
Emergência 01 0 02  
Total de procedimentos 45 47 63 155 
Drª Marília Jan Fev Mar total 
Saída sem retorno Férias 5 3  
Saída com retorno Férias 4 2  
Consulta Férias 12 9  
Profilaxia Férias 6 6  
Aplicação tópica de flúor Férias 6 6  
Emergência Férias 1 1  
Exodontia  Férias 0 1  
Tartarectomia Férias 2 2  
Selamento fóssulas / fissuras Férias 4 6  
Restauração Férias 6 3  
Capeamento pulpar Férias 0 0  
Total de procedimentos  46 39 85 



 

 33

 
Drª Rejane Jan Fev Mar total 
Saída sem retorno 08 11 04 23 
Saída com retorno 04 14 06 24 
Consulta 08 08 12 28 
Profilaxia 08 09 06 23 
Aplicação tópica de flúor 06 10 12 28 
Emergência       02       03        04        09 
Exodontia  00 01 02 03 
Tartarectomia 05 05 08 18 
Selamento fóssulas / fissuras 03 01 04 08 
Restauração 07 07 11 35 
Capeamento pulpar 00 00 00 00 
Total de procedimentos 51 59 69 179 

 
-Atendimentos de Enfermagem 
 

Atendimento de Enfermagem Jan Fev Mar total 

Aplicação de injetáveis 28 29 20 77 
Curativos 18 26 08 52 
Medicação VO 120 104 140 364 
Aferição de P.A. 46 107 64 217 
Aerossol 02 08 04 14 
Aferição de temperatura 03 06 02 11 
Retirada de pontos 01   01 
Medicamento tópico 02 07 02 11 
Glicemia digital 03 04 04 11 
Oxigenoterapia          01   01 
Drenagem de abscesso 01 01 04 06 
Limpeza do globo ocular 02 02 02 06 
Auxiliar sutura 01   01 
Compressa gelada 01 01 02 04 
Compressa quente 01  02 03 
Total 230 295 218 779 

 
- Licenças 
 

Licenças Jan Fev Mar total 
Licença Artigo 81 33 26 23 82 
Licença Artigo 83 01 03 X 04 
Licença Artigo 85 05 07 07 19 
Licença Artigo 86 X X X X 
Licença Artigo 88 01 X X 01 
Ofícios X 04 02 06 
                                         Total 40 40 32 112 
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- Atividades da Psicologia: Rosângela Darwich 
 
- Atendimento psicológico: pacientes atendidos 

Jan Fev Mar Total  
Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. 

Psicoterapia 6 6 7 5 6 5 19 16 
Total  35 

 
-Atendimento psicológico: sessões realizadas 

Jan Fev Mar Total  
Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. 

Total 14 9 10 6 8 7 32 22 
  54 

 
Os bolsistas da FUNCAP são atendidos quinzenalmente e sob demanda. 
A estagiária de psicologia, Ana Cristina de Quadros Rodrigues, realiza intervenções 

terapêuticas específicas, sob supervisão, desde fevereiro. 
 
Márcia Reginy Vasconcellos 
 
- Atendimento psicológico: pacientes atendidos 

Jan Fev Mar  
     -     -    -     - Serv. Dep. 

Total  de  
Sessões 

Psicoterapia     1 2 3 
Total  3 

 
- Atividades complementares  

ATIVIDADES  Jan Fev  Mar 
 
Plano de  Ação   Descarte/ Medicamentos 

Vencidos * 
- - 

 Planejamento de 
atividades externas 

 (*) Estratégia de ação do “Programa BOM VIZINHO”, intitulado posto de coleta voluntária de 
medicamentos vencidos do TCE-PA, que visa contribuir para diminuição de resíduos sólidos no meio-
ambiente e informando sobre os riscos do descarte inadequado de medicamentos.  
 
- Atividades do Serviço Social 

Atividades Serviço Social Jan Fev Mar TOTAL 
Acolhimento/ atendimento social 21 29 47 97 
Visita hospitalar/domiciliar 01 - 02 03 
Visita institucional 01 04 05 10 
Entrevista estagiário - 01 07 08 
Reunião Funcap* 04 02 02 08 
Campanha coleta seletiva** 01 01 01 03 
Relatório mensal de faltas abonadas por atestado 
médico 

01 01 01 03 

TOTAL 28 37 64 129 
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(*)Em janeiro de 2011, o setor psicossocial junto à Funcap participou da seleção da nova turma de 
bolsistas. O Serviço Social acompanha, orienta e encaminha os adolescentes e familiares.  
(**)O Serviço Social faz o acompanhamento da coleta seletiva de materiais recicláveis orientando os 
servidores quanto ao material a ser doado, informando os horários e o local da coleta seletiva, e 
acompanhando as cooperativas de catadores que fazem parceria com o TCE-PA no recolhimento do 
material reciclável. 
 
- Atendimentos de Fisioterapia: 
 

REGIÃO Jan Fev Mar Total 
Cervicalgia 02 07 02 11 
Dorsalgia - 03 03 06 
Lombalgia - 01 05 06 
Ombro direito - - - - 
Ombro esquerdo 01 07 - 08 
Antebraço direito - - - - 
Mão direita 02 - - 02 
Mão esquerda – polegar - - - - 
Joelho direito - 01 06 07 
Joelho esquerdo - 02 03 05 
Panturrilha direita - -  - 
Tornozelo direito 03 - 08 11 
Tornozelo esquerdo - - - - 
Calcanhar direito - 01 - 01 
TOTAL 08 22 27 57 

 
-Condutas realizadas: cinesioterapia (exercícios de alongamento), coordenação motora, equilíbrio 
estático e dinâmico  
- Fototerapia(infravermelho)- calor superficial  
- Massoterapia (massagem) – relaxamento muscular 
- Crioterapia ( compressa de gelo) - analgesia 
- Mecanoterapia (exercícios com hater-tonicidade muscular),  
ginástica laboral: 
 Local: Auditório de segunda a sexta feira no horário de 8h15 às 8h30 
Observação: Férias de 17/01/2011 a 02/02/2011 

6.3 Divisão de informação e documentação 

Em anexo tabelas de cadastros de processos  expediente e atividades desempenhadas. 
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6.4 Divisão de material patrimônio 

6.4.a Seção de suprimentos 
- Coleta de preços- compras diretas 

1º TRIMESTRE/2011  
 

Assuntos 
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO Total do 

Trimestre 
Série de coletas 01  a  29 30  a  68 69  a  91 01  a  91 

Quantidade itens coletados 127 48 87 262 
Nº. de itens coletados 2.460 2.886 2.463 7.809 
Valor das coletas 69.558,57 21.626,64 15.899,41 107.084,62 
 

- Estimativas: Material de estoque e serviços 

1º TRIMESTRE/2011 
 

Assuntos 
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO Total do Trimestre 

Série de estimativas -------------------- --------------- 1  a  4 1  a  4 
Quantidade itens coletados -------------------- ----------------- 75 75 
Nº. de itens coletados -------------------- ----------------- 40.648 40.648 
Valor das estimativas -------------------- ----------------- 333.064,82 333.064,82 
 

 

- Orçamentos - compras diretas e serviços 

1º TRIMESTRE/2011 
Assuntos JANEIRO FEVEREIRO MARÇO Total do Trimestre 

Série de orçamentos* 01  a  19 20  a  29 30  a  35 01  a  35 
Quantidade itens coletados 27 27 6 60 
Nº. de itens coletados 3.110 1.228 6 4.344 

Valor dos orçamentos 16.464,30 10.739,30 4.480,34 31.683,94 
 

- Distribuição de materiais – requisições  atendidas. 

  
Unidade Administrativa 

 
Nº. de 
Req. 

 

 
Q.  Itens 

Solicitado 

Q.  Itens 
Atend. 

    
  % 
Atendida 

 
Valor  

Consumido 

10200200 
ASSESSORIA TÉCNICA DE 
PLENÁRIO 4 284 284 100% 1.205,02 
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10440000 
ASSESSORIA TEC. DE 
ENGENHARIA-DCE 3 64 64 100% 708,06 

10320000 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 8 46 46 100% 343,78 

10400800 AUDITORIA OPERACIONAL 3 64 64 100% 434,78 

10020000 CONSULTORIA JURÍDICA 3 337 221 65,6% 2.222,88 

20000000 
COORD.APOIO GAB.DOS 
CONSELHEIROS 4 371 371 100% 470,53 

10300210 
COORD.ATEND.MÉDICO 
ODONTOLÓGICO 6 94 94 100% 547,32 

10300010 
COORDENADORIA DE 
CONTROLE INTERNO 4 373 175 46,9% 728,23 

10300220 
SEÇÃO DE CONTROLE DE 
PESSOAL 1 31 26 83,9% 1.349,47 

10300000 DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO 23 215 215 100% 2.174,13 

10400000 
DEPARTAMENTO DE 
CONTROLE EXTERNO 8 213 207 97,2% 5..195,14 

10500000 
DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA 11 183 175 95,6% 8.587,02 

10300500 
DIVISÃO  APOIO 
ADMINISTRATIVA 6 1.067 1.067 100% 3.666,89 

10300300 DIVISÃO DE FINANÇAS 11 165 157 95,2% 1.506,76 

10300400 
DIVISÃO DE MATERIAL E 
PATRIMÔNIO 1 48 48 100% 498,74 

10300200 
DIVISÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 5 98 98 100% 1.768,08 

10200120 
DIVISÃO EXECUTIVA DA 
SECRETARIA 4 163 163 100% 579,07 

10300100 DIVISÃO DE INFORMAÇÃO 18 1.349 1.207 89,5% 5.747,58 
32000000 GAB.CONS.CIPRIANO SABINO 1 211 211 100% 187,97 

40200000 
ESCOLA DE CONTAS 
ALBERTO VELOSO 3 104 104 100% 1.123,22 

34000000 
GAB. CONS. IVAN BARBOSA 
CUNHA 5 418 237 56,7% 4.958,04 

35000000 GAB. CONS. LUIS CUNHA 2 168 166 98,8% 1.339,03 

29000000 GAB. CONS. NELSON CHAVES 8 120 120 100% 1.164,92 
01000000 GABINETE DO PRESIDENTE 13 2.174 2.166 99,6% 15.165,40 
10400100 1ª CCE 4 131 131 100% 2.710,95 
10400400 4ª CCE 4 137 135 98,5% 1.285,20 
10400500 5ª CCE 2 368 63 17,1% 165,76 

10300510 
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
DOS EDIFÍCIOS 37 10.653 10.643 99,9% 22.933,07 
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10200110 
SEÇÃO DE APOIO AO 
PLENÁRIO 3 763 763 100% 952,19 

10300240 
SEÇÃO DE CAD E CONT. 
PAGAMENTO 5 226 226 100% 2.528,35 

10300230 
SEÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 
PESSOAL 4 36 36 100% 1.508,16 

10010000 
SEÇÃO DE ENGENH. DE 
MANUTENÇÃO 12 190 190 100% 964,21 

10410000 
SEÇÃO DE EXPEDIENTE DO 
D.G.C.E 2 693 687 99,1% 194,08 

10300410 SEÇÃO DE PATRIMÔNIO 3 67 67 100% 110,45 

10300120 
SEÇÃO DE PROCESSO E 
EXPEDIENTE 2 441 441 100% 592,69 

10300520 SEÇÃO DE TRANSPORTE 5 184 184 100% 2.076,96 

10300110 
SEÇÃO DE ACERVO TEC.  
INFORMAÇÃO 2 19 19 100% 2.957,01 

02000000 SECRETARIA 7 323 318 98,5% 2.947,93 
10400200 2ª CCE 2 24 24 100% 424,00 
10400600 6ª CCE 4 112 112 100% 1.481,37 
10400300 3ª CCE 5 216 216 100% 1.014,23 
99999999 PROMOEX 3 90 88 97,8% 92,30 

 VALOR TOTAL NO PERÍODO     109.938,58 
RSARM015B/ saídas efetivadas /impressão 

 

- Participação em comissões de licitação , cursos e comissões de recebimento. 

- Emprego de suprimentos de fundos  

 

1ºTRIMESTRE/2011 
 

Assuntos 
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO Total do 

Trimestre 
Quantidade de suprimentos 24 30 25 79 
Valor consumido 2515,80 1758,15 1575,68 5849,63 
 RSARM306B/CI efetivadas por departamento: 
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- INFRAESTRUTURA 

- ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS: 

- SEGUROS    

- Reposição de estoque:    
1º TRIMESTRE/2011 

 
Assuntos 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO Total do 
Trimestre 

Quantidade de compras 1 8 3 12 

Entrada de itens materiais 2 14 50 66 
Valor das compras 198,60 7.399,10 33.986,08 41.583,78 

*rel009a/ Consulta Entrada Efetivadas/Relatórios/List/Ent./Period./Ent/Fornecedor 

 

- Demonstrativo de entradas efetivadas por compras no período  

 
CÓDIGO DO 

EVENTO 

 
MATERIAL 

 
Nº. DE 
ITENS 

 
SUPRIMEN
TO R$ 

 
EMPENHO 
R$ 

 
VALOR 

R$ 
34903026 MATERIAL DE INFORMÁTICA 13 - 8.057,95 8.057,95 
34903001 ALIMENTOS E BEBIDAS 1 198,00 - 198,00 
34903014 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44 196,00 29.863,23 30.059,23 
34903016 MATERIAL ELÉTRICO  4 - 1.018,60 1.018,60 

 
 Total 62 394,00 38.939,78 39.333,78 

  *Rel0301C/Consolidado evento de despesa 

- Investimento em materiais de consumo imediato. 

1°TRIMESTRE/2011 
 

Assuntos 
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO Total do 

Trimestre 
Quantidade de compras 30 43 39 112 

Quantidade de itens  3183 1287 4427 8897 

Adquirido. c/ empenho 4367,75 8938,41 16606,93 29913,09 

Adquirido. c/ suprimento 2515,80 1758,15 1175,68 5449,63 

Valor Total das Compras 6883,55 10696,56 17782,61 35362,72 
RSARM306B/Ci efetivadas por departamento. 
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- Demonstrativo de atendimentos de materiais de consumo imediato no trimestre JANEIRO/ 
MARÇO / 2011 

 
UNIDADE ADMINISTRATIVA 

QUANT.  
DE 
COMPR
AS 

QUANT.  
ITENS DE 
COMPRAS 

 
EMP. 

 
SUP. 

 
VALOR 

R$ 

      
Coord. Atendimento Médico Odontológico 1 79 319,20 - 319,20 
Divisão de apoio administrativo 1 3 560,00 - 560,00 
Assessoria técnica de plenário 1 1000 1110,00 - 1110,00 
Contas do Governador 1 18 813,05 - 813,05 
Departamento de informática 1 1 8,00 - 8,00 
Quinta Controladoria do C. Externo 1 1 499,00 - 499,00 
Divisão de informação e documentação 1 30 450,00 - 450,00 
Gabinete do Presidente 6 3936 8023,75 - 8023,75 
Seção de engenharia de manutenção 13 2979,33 15452,49 - 15452,49 
Secretaria 1 25,91 1036,40 - 1036,40 
Divisão de recursos humanos 2 12 479,20 - 479,20 
Seção de administração de edifícios 3 164 812,00 - 812,00 
Seção de acervo tec. e informação 1 10 350,00 - 350,00 
 
TOTAL GERAL 33 8259,00 29913,09  29913,09 
Total fornecido pelo RSARM306B/ci efetivadas/consolidado 

- Demonstrativo de atendimento de materiais de consumo imediato no trimestre JANEIRO/ 

MARÇO / 2011 

 
UNIDADE ADMINISTRATIVA 

QUANT.  
DE 
COMPR
AS 

QUANT.  
ITENS DE 
COMPRAS 

 
EMP. 

 
SUP. 

 
VALOR 

R$ 

      
Coord. Atendimento Medico Odontológico 4 17 - 140,47 140,47 
Divisão de apoio administrativo 5 34 - 510,90 510,90 
Chefia de Gabinete do Presidente 3 18 - 456,34 456,34 
Coord. apoio gab. dos conselheiros 2 60 - 168,76 168,76 
Departamento de informática 2 4 - 183,80 183,80 
Departamento de administração 1 1 - 39,90 39,90 
Divisão de finanças 4 22 - 169,66 169,66 
Gabinete do Presidente 24 292 - 1343,53 1340,74 
Seção de engenharia de manutenção 9 42,5 - 804,30 804,30 
Secretaria 6 13 - 328,47 328,47 
Divisão de material e patrimônio 5 63 - 440,20 440,20 
Seção de administração de edifícios 1 5 - 40,00 40,00 
Escola de Contas “Alberto Veloso” 2 2 - 120,70 120,70 
Gab. cons. Lourdes Lima 1 1 - 29,00 29,00 
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Gab. Cons. Ivan Cunha 3 9 - 341,60 341,60 
Gabinete do Presidente 24 292 - 1343,53 1340,74 
Quinta Controladoria do Controle Externo 1 2 - 71,70 71,20 
Seção de patrimônio 1 20 - 200,00 200,00 
Seção  de transporte 6 13 - 328,47 328,47 
 
TOTAL GERAL 79 638 - 5852,92 5849,63 
Total fornecido pelo RSARM306B/ci efetivadas/consolidado 

 
 
6.4.b Seção de patrimônio 
 
Atendimento: 

- Tipos de serviços praticados: 

 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. 

 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. 

 Remoção, transferência e troca de bens móveis para atender e adequar as necessidades dos setores. 

 Substituição das placas de identificação patrimonial (tombamento). 

 Selecionar serviços de conserto de cadeiras de diversos setores do TCE 
Formulários Expedidos 

Quantidade FORMULÁRIOS 

33 TERMO DE ENTREGA DE BENS 

11 GUIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

0 EMPRÉSTIMO INTERNO 

0 BENS DOADOS 

0 PRÉVIA DE DOAÇÕES DE BENS 

80 GUIA DE TRANSFERÊNCIA INTERNA 

124               TOTAL DO 1º TRIMESTRE 
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Investimento em Patrimônio: 

Bens recebidos no 1º Trimestre de 2011 

Fonte de Recurso: 0010000000 

EMPRESA DESCRIÇÃO NOTA 
FISCAL 

DATA Nº N.E 
2011 

VALOR 
UNITÁRIO 

QUANT  TOMBO VALOR 
TOTAL 

SOL INFORMÁTICA 

LTDA. 

ROTEADOR DLINK WIRELES S DI-

524 150M 

54446 23/02/2011 0372 119,00 3 11397  

A 

11399 

 

 

357,00 

SOL INFORMÁTICA 

LTDA. 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 

PHOTOSMART ENVY 100 

55264 01/03/2011 0402 999,00 1 11748 999,00 

1 - LIVRO: DIREITO 

ADMINISTRATIVO 24 11 DI PIETRO 

0398 25/02/2011 0290 95,40 1 11474 95,40 

2 - VADE MECUM 2011 SARAIVA 0398 25/02/2011 0290 102,60 1 11475 102,60 

3 - CÓDIGO CIVIL TRADICIONAL 

2011 

0398 25/02/2011 0290 88,65 1 11476 88,65 

 

 

 

TAVARES COM DE 

LIVROS LTDA - 

NEWSTIME 

 
4 - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL SARAIVA 

0398 25/02/2011 0290 32,31 1 11477 32,31 

IRMÃOS TEIXEIRA 

LTDA. 

LAVADORA UNIVERSAL LUS35013M 0540 24/02/2011 0272 2.454,00 1 11396 2.454,00 
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BRASFONE TELECOM. 
INFORMÁTICA LTDA. 

ROTULADOR ETIQUETAS ADESIVAS 
6/9/12MM 

0351 17/01/2011 0112 229,15 1 11510 229,15 

BEBEDOURO  LIBELL MASTER INOX 
DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 

20L 

0247 17/03/2011 0284 465,00 1 11511 465,00 

BEBEDOURO  ESMALTEC DE 
COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L 

0247 17/03/2011 0284 465,00 1 11512 465,00 

REFRIGERADOR ELECTROLUX 120L 
BRANCO ANDINO 

0247 17/03/2011 0284 760,00 2 11513 
11514 

1.520,00 

 
 

COSTA & MENEZES 
MICRONORTE 
INFORMÁTICA 

 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 
ELECTROLUX CICLOFRIO 18.000BTU'S 

0247 17/03/2011 0284 1.580,00 1 11525 1.580,00 

 
COSMO FERREIRA DE 

OLIVEIRA 

 
LAVADORA RE 142 220V 60HZ BR 

STIHL 

 
4891 

 
23/03/2011 

 
0460 

 
1.736,00 

 
2 

 
11515 
11516 

 
3.472,00 

IMPERADOR DAS 
MÁQUINAS LTDA. 

EXAUSTOR LOREN-SID 40CM 220V 
001773 

4580 25/03/2011 0463 128,00 2 11517 
 

115178 

 
256,00 

 
 

FORTE CENTER 
COMÉRCIO LTDA 

 
FOCO DE LUZ AUXILIAR 

 
0030 

 
25/03/2011 

 
0487 

 
480,00 

1  
115199 

 
480,00 

 
IMPORTADORA 

OPLIMA - PARIQUIS 

 
RELÓGIO DE PAREDE ANALÓGICO 
QUADRADO 6255 NGC  - HERWEK 

 
0890 

 
31/03/2011 

 
0501 

 
56,10 

 
1 

 
11520 

 
56,10 

FORMOSA 

SUPERMERCADOS E 

MAGAZINE 

FRIGOBAR 120L BRANCO 10128 11/02/2011 0282 789,00 1 11400 789,00 
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CRC PAMPLONA PME - 
NORTECH 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 
LG  GOLD 10.000BTUS 

0047 31/01/2011 0166 975,00 2 11470 
11526 

 

1.950,00 

CRC PAMPLONA PME - 
NORTECH 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 
ELGIN 21.000BTUS 

0046 31/01/2011 0165 2.030,00 3 11471 
A 

11473 

6.090,00 

ESTOFADO COM 3 LUGARES C/ 2 
BRAÇOS FATTO 

1284 12/01/2011 0120 2.206,40 1 11394 2.206,40 

APARADOR ACCORD FLEX INOX 1284 12/01/2011 0120 1.392,00 1 11395 1.392,00 

 
 

MOREIRA & PAIVA - 
CASA AMAZONAS POLTRONA GIRATÓRIA VEGA 10220Z 1284 12/01/2011 0120 800,80 2 11522 

11523 
1.601,60 

NORTE 

REFRIGERAÇÃO 

CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 

30.000 BTU'S SILENTIA 

0106 31/01/2011 0201 2.440,65 3 11466 

A 

11468 

7.321,95 

CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 

MOD. DSC HX01 SONY 

0124 03/03/2011 0056 1.300,00 2 11484 

11485 

2.600,00 MEGA ELETRÔNICA 
MANUTENÇÃO E 

COMÉRCIO 
GRAVADOR DIGITAL MOD RRUS551 

PANASONIC 

0124 03/03/2011 0056 300,00 2 11482 

11483 

600,00 

   Fonte: SABP – Sistema Administrativo  de Bens Patrimoniais                                                                                                                    Total :      37.147,06 
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6.5 Divisão de finanças 
 
Conforme  Lei nº. 7.453, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 
o exercício financeiro de 2011, a proposta orçamentária do Tribunal de Contas do Estado ficou 
fixado em 1,2110 % da receita líquida de impostos nos termos do art. 212, § 1º da Constituição 
Federal e da Portaria nº 249, de 30 de abril de 2010, da Secretaria do Tesouro Nacional. 
 
- Execução orçamentária  
 Apresentamos abaixo, a demonstração da execução orçamentária até o final do 1º 
trimestre, distribuídos por unidades gestoras.  
 

- UNIDADE GESTORA: 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
 

RECEITA 
RECEITA                                                           34.744.406,90 
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                      34.744.406,90 
REPASSE RECEBIDO                                              34.013.672,11 
SUB-REPASSE RECEBIDO                                             730.734,79 

DESPESAS 
DESPESAS                                                          34.744.406,90 
DESPESAS CORRENTES                                              25.965.582,60 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    22.416.589,66 
APLICAÇÕES DIRETAS                                          20.864.531,99 
APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  5.295.025,91 
PENSÕES                                                    1.305.323,46 
CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO                          1.627.670,91 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL               11.262.119,96 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         738.070,68 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                      157.211,89 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            343.828,53 
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                     135.280,65 
APLICACÕES DIRETAS - OPER.INTRAORÇAMENTÁRIAS               1.552.057,67 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRAORÇAMENTARIAS             1.552.057,67 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      3.548.992,94 
APLICAÇÕES DIRETAS                                           3.548.992,94 
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                               17.303,28 
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                          4.500,00 
MATERIAL DE CONSUMO                                          183.122,50 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               500,00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                    23.745,80 
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA-PESSOA JURÍDICA                        16.534,77 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA               2.810.854,35 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       288.368,92 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            204.063,32 
DESPESAS DE CAPITAL                                                 34.003,16 
INVESTIMENTOS                                                     34.003,16 
APLICAÇÕES DIRETAS                                              34.003,16 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            34.003,16 
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                       4.654.310,41 
SUB-REPASSE CONCEDIDO                                          57.157,30 
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PELO RPPS                  4.597.153,11 
RESULTADO ORCAMENTÁRIO / FINANCEIRO                              4.090.510,73 
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- UNIDADE GESTORA : 020102  - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TCE 

 
RECEITA 

RECEITA                                                              111.499,30 
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                         111.499,30 
REPASSE RECEBIDO                                                 111.342,00 
SUB-REPASSE RECEBIDO                                                 157,30 

DESPESAS 
DESPESAS                                                             111.499,30 
DESPESAS CORRENTES                                                   4.145,70 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          4.145,70 
APLICAÇÕES DIRETAS                                               4.145,70 
MATERIAL DE CONSUMO                                            3.158,00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                     756,50 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                231,20 
RESULTADO ORCAMENTÁRIO / FINANCEIRO                                107.353,60 

 
 

- UNIDADE GESTORA : 020103  - PROMOEX-TCE 
RECEITA 

RECEITA                                                               71.868,37 
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                          71.868,37 
REPASSE RECEBIDO                                                  14.868,37 
SUB-REPASSE RECEBIDO                                              57.000,00 

DESPESAS 
DESPESAS                                                              71.868,37 
DESPESAS CORRENTES                                                   2.800,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          2.800,00 
APLICAÇÕES DIRETAS                                               2.800,00 
DIARIAS PESSOAL CIVIL                                         2.800,00 
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                         730.734,79 
SUB-REPASSE CONCEDIDO                                            730.734,79 
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / FINANCEIRO                               -661.666,42 
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7. COORDENADORIA DE APOIO AOS GABINETES DOS CONSELHEIROS 
 
7.1 Atividades junto aos gabinetes dos conselheiros e presidência 
 
- Correspondências expedidas pelo correio 
 

Cartas simples       591 
Telegramas           142 
Relatórios das Contas do Governo               300 

 
- Correspondências entregues em mãos 

 
 Cartões de aniversário aos funcionários    321 
  

- Tramitação de processos         
   Processos tramitados Secretaria/Gabinetes    1177 
   Processos tramitados CCE/Corregedoria               408 
   Processos tramitados Gabinetes/Secretaria      852 
   Processos tramitados Corregedoria/Secretaria       285 

                 
- Atividades diárias 
              

Entrega dos jornais locais   
          Entrega de correspondências recebidas 
          Entrega do Diário Oficial 
          Serviço de copa 
 
- Atividades externas 

      
Visitas a creches para o levantamento de necessidades 
Visita junto com o Presidente e Corregedor do TCE à creche da Paróquia de Nª. Srª. 
da Hungria.   

 
 - Etiquetas 
 

Impressões de etiquetas      2630 
 
7.2 Eventos 

 
- Posse da nova mesa diretora 
- Credenciamento 
- Recepção 
- Cerimonial 
- Entrega dos convites 
 
 (Conversando com o Controle Interno) 
- Credenciamento 
- Recepção 
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- Cerimonial 
- Garçon 
          
 ( Reunião IGEPREV/ TCE/ MPC) 
- Recepção  
- Garçon 
 
 

7.3 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    1630 
 

- Mala Direta 
Cadastros atualizados de autoridades      3340 

Novos cadastros ( Conselhos Municipais)   143 
(Associações e Centros Comunitários)                 200 

 
8. PLENÁRIO E SECRETARIA 
 
8.1 Atividades do Plenário 
 
- Sessões Ordinárias 
 

Durante o 1º trimestre do corrente ano, o egrégio Plenário do Tribunal de 
Contas do Estado reuniu-se às terças e quintas-feiras, totalizando 21(vinte e uma ) Sessões 
Ordinárias, conforme quadro abaixo: 
 

MESES DIAS SESSÕES ORDINÁRIAS 
JANEIRO 06, 11, 13, 18, 20 e 25 06 
FEVEREIRO 03, 08, 10, 15, 17, 22 e 24 07 
MARÇO  01, 03, 10, 15, 22, 24, 29 e 31  08 
 T O T A L 21 
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- Sessão Solene 
 

Às dezoito horas e cincoenta minutos (18h50min) do dia vinte e sete (27) do mês de 

janeiro do ano de dois mil e onze (2011), no HANGAR – Centro de Convenções e Feiras da 

Amazônia, 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 JUNIOR, IVAN BARBOSA DA 

CUNHA e LUIS DA CUNHA TEIXEIRA 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; 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 Ato nº. 

24, de 08 de março de 1994 (Regimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará), com a 

finalidade específica de dar posse ao novo Corpo Dirigente deste Tribunal: Conselheiro 

CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR – Presidente, Conselheiros LUIS DA CUNHA 

TEIXEIRA - Vice-Presidente e IVAN BARBOSA DA CUNHA – Corregedor, todos com 

mandato para o período que inicia no dia primeiro (1º) de fevereiro de dois mil e onze (2011) e 

prossegue até o último dia útil do mês de janeiro de 2013. 

 
- 58ª Sessão Extraordinária 

 
Às nove horas (09h00min) do dia vinte e três (23) do mês de fevereiro do ano de dois 

mil e onze (2011), no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, IVAN 

BARBOSA DA CUNHA e LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, também presente a Procuradora-Chefe 

do Ministério Público de Contas, Doutora MARIA HELENA BORGES LOUREIRO, com a 

ausência do Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, em gozo de 

férias, reuniu-se o Egrégio Colegiado do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em 

Sessão Extraordinária, convocada na forma do previsto no artigo 170, incisos III e IV, do Ato 

Regimental, que tem por finalidade específica apreciar e julgar os Processos em correição, 

atendendo solicitação da Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

 
 
 
 
 
 



 

 50

- 59ª Sessão Extraordinária 
 
Às nove horas (09h00min) do dia vinte e três (23) do mês de março do ano de dois 

mil e onze (2011), no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, 

MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, IVAN BARBOSA DA CUNHA e LUIS DA 

CUNHA TEIXEIRA, também presente a Procuradora-Chefe do Ministério Público de Contas, 

Doutora MARIA HELENA BORGES LOUREIRO, reuniu-se o Egrégio Colegiado do TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em Sessão Extraordinária, convocada na forma do previsto 

no artigo 170, incisos III e IV, do Ato Regimental, que tem por finalidade específica apreciar e 

julgar os Processos em correição, atendendo solicitação da Corregedoria deste Tribunal de Contas. 

 

8.2 Decisões Adotadas 
 
 
- Oriundas de Matéria Administrativa 

 
 

2.1.1. Resolução nº. 17.936, de 06.01.2011, AUTORIZAR o recolhimento 
parcelado, das importâncias referentes aos débitos imputados ao senhor 
Adão Ribeiro Soares, ex-prefeito do município de Jacundá, conforme 
discriminado, sobre as quais deverão incidir os correspondentes acréscimos 
legais, conforme determinação regimental;  

 
2.1.2. Resolução nº. 17.937, de 06.01.2011, AUTORIZAR o recolhimento 

parcelado, em 24 (vinte e quatro) vezes, da importância de R$-8.000,00 
(oito mil reais) referente às multas imputadas ao senhor Adécimo Gomes 
dos Santos, ex-prefeito do Município de Itupiranga, por intermédio dos 
Acórdãos nºs. 45.635, de 23 de junho de 2009 e 46.974 de 23 de março de 
2010, sobre as quais deverão incidir os correspondentes acréscimos legais, 
conforme determinação regimental; 

 
2.1.3. Resolução nº. 17.938, de 06.01.2011, AUTORIZAR o recolhimento 

parcelado, em 04 (quatro) vezes, da importância de R$-450,00 (quatrocentos 
e cincoenta reais) referente à multa imputada a senhora Telma Maria 
Moraes de Sena, ex-prefeita do Município de Bagre, por intermédio do 
Acórdão nº. 48.099, de 26 de outubro de 2010, sobre a qual deverão incidir 
os correspondentes acréscimos legais, conforme determinação regimental; 

 
2.1.4. Resolução nº. 17.942, de 13.01.2011, DEFINIR a obrigatoriedade da 

remessa pela Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA – ao Tribunal 
de Contas do Estado do Pará de Resolução do Conselho Estadual de Saúde 
que aprova o Relatório Anual da Gestão da Saúde e dá outras providências; 
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2.1.5. Resolução nº. 17.946, de 20.01.2011, PRORROGAR por trinta (30) dias 
o prazo para que o senhor Eleisandre Brito de Oliveira, Presidente da 
Associação dos Moradores e Amigos de Oeiras do Pará, apresente a 
respectiva prestação de contas referente aos Convênios nºs 054/2009 e 
060/2009 celebrados com a Superintendência do Sistema Penal; 

 
2.1.6. Resolução nº. 17.947, de 20.01.2011, INDEFERIR o pedido de 

prorrogação de prazo para a apresentação da prestação de contas formulado 
pela senhora Eloisa Araújo, coordenadora Administrativa e Financeira do 
Instituto Acquamazon referente ao Convênio n.º 009/2010 celebrado com o 
Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará – Ideflor; 

 
2.1.7. Resolução nº. 17.949, de 25.01.2011, DISPOR sobre Manual do Sistema 

de Planejamento e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
 

2.1.8. Resolução nº. 17.950, de 03.02.2011, AUTORIZAR a Presidência a 
colocar à disposição do Governo do Estado, sem ônus para o Tribunal de 
Contas do Estado do Pará, a partir de 25 de janeiro de 2011 até ulterior 
deliberação, o servidor efetivo JOSÉ CLÁUDIO COUTO SALGADO; 

 
2.1.9. Resolução nº. 17.951, de 03.02.2011, DESIGNAR o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES para ocupar a 
Coordenadoria que supervisionará os serviços de Informática e 
processamento de Imagens durante o biênio 2011-2012; 

 
2.1.10. Resolução nº. 17.954, de 15.02.2011, AUTORIZAR a Presidência a 

expedir ato de exoneração da servidora efetiva MÁRCIA TEREZA ASSIS 
DA COSTA 

 
2.1.11. Resolução nº. 17.955, de 15.02.2011, INSTITUIR no calendário de 

atividades deste Tribunal a realização de evento denominado “Encontro 
Técnico Administrativo entre os Conselheiros e os Departamentos do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará”; 

 
2.1.12. Resolução nº. 17.958, de 17.02.2011, AUTORIZAR o Diretor do 

Departamento de Controle Externo a credenciar o servidor que exerce 
função de controle externo para desempenhar atividades de inspeção e 
auditoria, na forma do artigo 82 do Regimento Interno do TCE-PA, e a 
encaminhar, aos interessados, informações solicitadas sobre processos de 
competência do Tribunal, a exceção das matérias tratadas nos artigos 1º, 
inciso III, 17, inciso XXVII c/c artigo 55, inciso II do Regimento Interno do 
TCE-PA cuja competência é da Presidência ou do Plenário. 

 
2.1.13. Resolução nº. 17.960, de 23.02.2011, DETERMINAR à Secretaria deste 

Tribunal que proceda o registro das decisões já proferidas nos autos, a baixa 
no Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e o consequente 
arquivamento definitivo dos processos que integram o lote nº 1, julgados na 
sessão extraordinária desta data; 
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2.1.14. Resolução nº. 17.961, de 15.02.2011, DETERMINAR à Secretaria deste 

Tribunal que proceda a baixa no Sistema de Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos e o consequente arquivamento definitivo dos processos que 
integram os lotes nºs 2 a 4, julgados na sessão extraordinária desta data, cuja 
relação segue em anexo; 

 
2.1.15. Resolução nº. 17.962, de 24.02.2011, AUTORIZAR o recolhimento 

parcelado, em 10 (dez) vezes, das importâncias de R$-3.189,07 (três mil, 
cento e oitenta e nove reais e sete centavos) referente ao débito imputado e 
R$ 1.000,00 (mil reais) relativa à multa aplicada em decorrência do débito 
junto ao erário ao senhor Olimpio Yugo Ohnishi, ex-secretário executivo de 
obras públicas do Estado do Pará, por intermédio do Acórdão nº. 48.470, de 
16 de dezembro de 2010, sobre as quais deverão incidir os correspondentes 
acréscimos legais, conforme determinação regimental; 

 
2.1.16. Resolução nº. 17.963, de 24.02.2011, AUTORIZAR a Presidência a 

utilizar recursos do FUNTCE para custear as despesas com a realização do 
Evento “Conversando com o Controle Interno” referente ao 1º trimestre do 
ano de 2011; 

 
2.1.17. Resolução nº. 17.964, de 24.02.2011, DEFINIR, que os encontros 

técnicos do Tribunal de Contas no interior do Estado no exercício de 2011 
sejam realizados nos municípios de Bragança, Santarém e Marabá, 
respectivamente; 

 
2.1.18. Resolução nº. 17.966, de 01.03.2011, AUTORIZAR o recolhimento 

parcelado, em 05 (cinco) vezes, da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) 
relativa à multa aplicada em decorrência da intempestividade na 
apresentação das contas a senhora Edilza Joana de Oliveira Fontes, Ex-
Diretora da Escola de Governo do Estado do Pará, por intermédio do 
Acórdão nº. 48.478, de 16 de dezembro de 2010, sobre as quais deverão 
incidir os correspondentes acréscimos legais, conforme determinação 
regimental; 

 
2.1.19. Resolução nº. 17.970 , de 15.03.2011, AUTORIZAR a reabertura da 

instrução processual do Processo nº 1996/51389-2 que trata da Prestação de 
Contas do Convênio nº 008/95 entre a SEPLAN e a Prefeitura Municipal de 
Santa Bárbara, tendo como interveniente a FADESP, para que a Secretaria 
deste Tribunal promova a citação pessoal do ex-diretor executivo da 
FADESP, Sr. Reginaldo Wanghon Monteiro para a apresentação de defesa 
nos autos e os ulteriores de direito na forma regimental; 

 
2.1.20. Resolução nº. 17.971 , de 15.03.2011, AUTORIZAR a Presidência a 

baixar o ato de pensão em favor de Maria Helena da Silva dos Santos, viúva 
do ex-servidor desta Corte de Contas o Senhor Aquiles Azevedo dos Santos, 
Matrícula nº 0178470, aposentado no cargo de Analista de Controle 
Externo, TCE-ATNS-603, Classe C, Nível 3; 
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2.1.21. Resolução nº. 17.972, de 22.03.2011, DECLARAR nula e de nenhum 
efeito a decisão simples Nº. 8, de 17/3/2005, que criou o Quadro 
Suplementar de Servidores Estatutários não estáveis no Tribunal de Contas 
do Estado do Pará;  

 
2.1.22. Resolução nº. 17.973, de 22.03.2011, PRORROGAR por sessenta (60) 

dias o prazo para a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – 
CEPLAC apresentar a prestação de contas referente ao convênio nº 
049/2009 celebrado com a Secretaria de Estado da Agricultura no Pará; 

 
2.1.23. Resolução nº. 17.974 , de 23.03.2011, DETERMINAR à Secretaria 

deste Tribunal que proceda o registro das decisões já proferidas nos autos, a 
baixa no Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e o 
consequente arquivamento definitivo dos processos que integram os lotes 
nºs 5, 7 e 11, julgados na sessão extraordinária desta data; 

 
2.1.24. Resolução nº. 17.975 , de 24.03.2011, AUTORIZAR a Presidência a 

baixar o ato de pensão em favor de Maria Sylvia Ferreira da Silva Nunes, 
viúva do ex-servidor desta Corte de Contas o Senhor Benedicto José Vianna 
da Costa Nunes, Matrícula nº 0178152, aposentado no cargo de Auditor, 
TCE-GE-03; 

 
2.1.25. Resolução nº. 17.978 , de 31.03.2011, DESIGNAR o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES para ocupar a 
Coordenadoria que supervisionará os serviços de Assistência Social durante 
o biênio 2011-2012. 

 

8.3 Mapa geral das decisões por assunto 

 
Nas 21 (vinte e uma ) sessões ordinárias e  02 (duas) sessões extraordinárias 

realizadas pelo TCE-PA, durante o primeiro trimestre, foram julgados 743 (setecentos e quarenta e 
três ) processos de matéria de sua competência, incluindo 08 (oito) processos apreciados na matéria 
administrativa, conforme demonstrado nas tabelas abaixo: 

 
- Acórdãos: 

 
 Assuntos N° de processos 
  a)  Admissões de pessoal / registros 21 

  b)  Aposentadorias / concessões iniciais 131 
  c)  Aposentadorias / retificações 05 
  d)  Aposentadorias / reversões 03 
  e)  Denúncias 02 
  f)  Embargos 01 
  g)  Inspeção extraordinária 00 
  h)  Obrigações comuns / gerais 10 
  i)  Pensões / concessões iniciais 247 
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  j)  Pensão / retificação 00 
  k)  Prejulgado 00 
  l)  Prestações de contas / convênios 196 
  m) Recurso contra ato da Presidência 00 
  n)  Recursos / reconsiderações  11 
  o)  Recursos / revisões 15 
  p)  Reformas / concessões iniciais 05 
  q)  Reforma / retificação 01 
  r)  Tomadas de contas / convênios 27 

 TOTAL 675 
 

- Resoluções: 

 Assuntos N° de processos 
  a)  Administrativos internos / petições 03 
  b)  Admissão pessoal 01 
  c)  Aposentadorias / diligências 32 
  d)  Consultas 02 
  e)  Denúncia 00 
  f)  Decisões administrativas / diversas 08 
  g)  Pensão / diligência  01 
  h)  Prestação de contas 01 
  i)  Recursos / reconsiderações 05 
  j)  Recursos / revisões 10 
  k)  Reformas 02 
  l)  Tomadas de contas 03 
 TOTAL 68 

 

- Decisões sem processos: 

 
 Assuntos Quantidades 
  a)  Resoluções Administrativas 17 
  b)  Atos 05 

 
- Tipos de decisões proferidas em processos de prestações e tomadas de contas 

 
Dos 743 processos julgados, 229 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 
 

167 02 06 175 76 

Regular c/multa 13 13 - 26 11 
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Regular c/ressalva 02 - - 02 01 

Regular c/ressalva e multa 04 - 03 07 03 

Irregular 01 01 - 02 01 

Irregular c/multa 01 01 - 02 01 

Irregular c/devolução - - - - - 

Irregular c/devolução e multa 03 11 01 15 07 

 
TOTAL 

 
191 

 
28 

 
10 

 
229 

 
100 

 
  

DECISÕES PROFERIDAS 

Regular Regular c/Multa Regular c/Ressalva

Regular c/Ressalva e Multa Irregular Irregular c/Multa

Irregular c/Devolução Irregular c/Devolução e Multa  
Quadro 01 

 
- 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 
06/01/2011 a 31/03/2011, conforme demonstrativo e gráfico abaixo: 

 
 

SITUAÇÃO 
 

QUANTIDADE 
 

VALOR (R$) 
 
ABERTA 

 
65 

 
63.433,48 

 
SOB RECURSO NO TCE 
(Exigibilidade suspensa) 

 
11 

 
26.940,00 

 
QUITADA 

 
21 

 
11.913,00 

 
T O T A L 

 
97 

 
102.286,48 
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MULTAS APLICADAS - 1.TRIM.2011

ABERTA RECURSO QUITADA  
Quadro 02 

- 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 
06/01/2011 a 31/03/2011, conforme demonstrativo e gráfico abaixo: 

 
 

 
SITUAÇÃO 

 
VALOR (R$) 

 
 SEM RECURSO 

 
556.902,85 

 SOB RECURSO NO TCE 
(Exigibilidade suspensa) 

 
396.330,56 

 
TOTAL GLOSADO 

 
953.233,41 

 
 

GLOSADOS - 1.TRIM.2011

GLOSADO RECURSO  Quadro 03 
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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. Destacamos algumas 
ações implementadas no decorrer do 1º trimestre de 2011. 
 
9.2 - Diretoria   
 
 reuniu com a Assessoria Técnica e as unidades do DCE com o objetivo de traçar as diretrizes 

gerais do Departamento; 
 reuniu no dia 10-02-2011 com assessor do Corregedor para tratar do saldo processual referente 

aos últimos 12 anos; 
  participou no dia 14-02-2011 na Auditoria Geral do Estado, de reunião para tratar sobre o 

Encontro “Conversando com o Controle Interno”; as recomendações feitas pelo TCE relativas às 
Contas de Governo 2009; maior colaboração na área de auditoria operacional (AOP), com 
monitoramento às recomendações realizadas pelas AOPs nas áreas de saúde e educação e 
disponibilização pelo TCE à AGE, a respeito de informações referentes às AOPs. 

 encaminhou  sugestões referentes à proposta da Associação dos Municípios do Araguaia e 
Tocantins (AMATCARAJÁ) para estabelecimento de parcerias; 

 encaminhou para o Gabinete da Presidência estudo realizado pela 2ª CCE, sobre as possíveis 
perdas trazidas pela Lei Kandir; 

 reuniu no dia 16-02-2011, com a Coordenadora da UEL/PROMOEX para tratar de assuntos 
referentes a Unidade Técnica de Controle Externo-UTCE; 

 encaminhou para conselheiro Luis Cunha, propostas de temas para serem apresentados no IV 
Fórum; 

 reuniu no dia 01-03-2011, com o Controlador da 6ª CCE e os responsáveis pela Seção de 
Convênios da Assembleia Legislativa do Estado do Pará-ALEPA; 

 reuniu com o Conselheiro Nelson Chaves, os Controladores para tratar do 1º Encontro Técnico 
Administrativo-ETA, instituído pela Resolução nº 17.955, a ser realizado no dia 13-04 e que tem 
como objetivo realizar reuniões técnicas com os conselheiros e Diretores de Departamento; 

 indicou servidores para participarem do 2º Encontro Norte e Nordeste de Tribunais de Contas 
realizado pelo TCM/PA; 

 indicou servidores do Departamento para composição da mesa de debates do Evento 
“Conversando com o Controle Interno” que foi realizado no dia 30-03-2011, em parceria com a 
Auditoria Geral do Estado; 

 realizou diversas reuniões com os Controladores, Chefes e com o assessor Aldo Cezar C. 
Guimarães para tratar do 1º Encontro Técnico Administrativo-ETA e do treinamento do Business 
Objects; 

 reuniu no dia 24-03-2011, com o Presidente e técnicos do IGEPREV, Controlador da 1ª CCE 
para tratar sobre aposentadoria, pensão, reforma e admissão; na ocasião foi discutido a realização 
de um encontro técnico entre o IGEPREV e o TCE com o objetivo de definir procedimentos, em 
especial de aposentadoria, para celeridade e conseqüente redução de passivo; 

 participou no dia 30-03-2011, do Encontro “Conversando com o Controle Interno”, em parceria 
com a Auditoria Geral do Estado; 

 no dia 31-03-2011, recebeu os servidores do TCE de Roraima, com o objetivo de conhecer os 
sistemas informatizados dos procedimentos de fiscalização de atos de Pessoal – Laurindo 
Gabriel de Souza Neto; Bruno César Barreto e Sileno Caetano Ramos; 
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 formalizou orientação técnica aos diversos setores deste Departamento, relativamente aos 
relatórios produzidos, buscando a uniformidade de procedimentos e a garantia da correta 
instrução processual; 

 encaminhou através de ofícios, respostas aos jurisdicionados nos termos da Resolução nº 17.958; 
 participou de reuniões departamentais; 
 atendeu jurisdicionados; 
 despachou processos e expedientes. 
 
9.3 - Assessoria Técnica de Controle Externo 
 
 no âmbito da Assessoria Técnica foi realizado o remanejamento da servidora Patricia Regina                      

Aleixo Farias, para a 2ª Controladoria;  
 assessoramento ao Diretor do Departamento e às Controladorias, no exercício de ações 

relacionadas a estudos e racionalização do trabalho; 
 participação na análise das Contas do Governo-2010, nas pessoas dos assessores: Douglas 

Gabriel Domingues Júnior e Maria do Socorro da Silva Santana e Nilzete da Conceição 
Guimarães Barros, membros auxiliares da Comissão, conforme Portaria nº 25.007, de 23 de 
fevereiro de 2011; 

 apresentação de propostas e sugestões para a elaboração do Plano de Gestão exercícios 
2011/2012 do Departamento de Controle Externo encaminhado ao Setor de Planejamento 
Estratégico para consolidação; 

 indicação para Coordenação da Unidade Técnica de Controle Externo- UTCE que integra a UEL 
do PROMOEX na pessoa da servidora Maria de Nazaré Neves, conforme Portaria nº 25.005, de  
22 de fevereiro de 2011, que participou de reuniões convocadas pela Unidade Executora Local; 

 reuniu semanalmente e, individualmente, cada assessor, com o Diretor do Departamento com 
vistas ao bom andamento dos trabalhos do DCE; 

 foi designada, na pessoa do servidor Aldo Cezar Guimarães para coordenar pela Diretoria, junto 
aos Controladores e Chefes e ao Conselheiro Nelson Chaves, o Encontro Técnico-
Administrativo, realizando diversas reuniões com vistas à conformação do Encontro que  
aconteceria em abril/2011; 

 revisão dos relatórios técnicos produzidos pelas unidades do Departamento pelos servidores 
Aldo C. Guimarães e Maria do Socorro S.Santana; 

 a servidora Primênia Suelena Nunes Chama participou representando o DCE junto à Comissão 
Organizadora do “Conversando com o Controle Interno” que foi realizado em 30/03/2011; 

 realização de reuniões com os servidores do núcleo de AOP, tendo em vista a elaboração do 
Plano de Gestão do DCE com a interlocução da servidora Maria de Nazaré Abreu Neves; 

 participação em reunião com o Planejamento Estratégico-PE na pessoa da servidora Maria de 
Nazaré, com a finalidade de adequar as propostas de ações relacionadas pelo DCE à 
consolidação do Plano de Gestão 2011/2012; 

 
 elaboração de notícias periódicas do DCE para divulgação na intranet deste Tribunal, cuja 

coordenação foi atribuída ao servidor Aldo Cezar Guimarães; 
 participou de reuniões da UEL/PROMOEX. 
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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;  
 prosseguimento do serviço de implantação do Sistema de Controle e Monitoramento de Obras 

Públicas-SIMCOP; 
 verificação das obras de manutenção, reparos e adequações de vias de acesso às balanças de 

pesagem da Alça Viária, Tailândia, Goianésia e Breu Branco. 
 
9.5 Seção de Expediente 
 
 digitação de documentação pertinente à Diretoria do Departamento de Controle Externo; 
 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 
 
 a Comissão de AOP neste trimestre realizou as seguintes atividades: consolidação da tabulação  

de 496 questionários aplicados em 09 regiões paraenses junto aos beneficiários e operadores dos 
sistemas de abastecimento de água visitados e análise da situação encontrada, Tabulação dos 
questionários enviados às 144 Prefeituras Municipais e aos 13 Centros Regionais de Saúde, via 
correio;  análise das CA’s respondidas pela SEDURB, COSANPA, SESPA e SINDICATO DOS 
URBANITÁRIOS; elaboração da matriz de achados; apresentação da matriz de achados à 
monitora do TCU para análise e considerações necessárias; 

 encontra-se na fase de conclusão dos trabalhos de auditoria operacional na área de Saneamento, 
nas ações: 1871 (Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água), 1923 (Implantação, 
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água) e 1925 (Ampliação de Sistema de 
Abastecimento de Água - PAC), referente ao PPA 2008-2011, com previsão de relatório final e 
notificação aos gestores até final de Abril, conforme acordado com o monitor do 
TCU/PROMOEX. 

 
9.7  1ª CCE 
 
 participou do esforço de redução do saldo processual com a Corregedoria; 
 análises 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. 
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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 Resumidos da Execução 

Orçamentária e Gestão Fiscal; 
 instrução de denúncias; 
 participação de servidores da Controladoria na análise da Prestação de Contas do Governo-2010. 
 
9.9  3ª CCE  
 
 participou do esforço de redução do saldo processual com a Corregedoria; 
 indicação de servidores para participarem de treinamentos; 
 atualização da legislação dos diversos órgãos da Administração Direta; 
 análises das prestações de contas de convênios; 
 instauração de auditorias programadas; 
 apreciação de recursos/defesa; 
 atendimento aos interessados e/ou seus procuradores; 
 participação de servidores da Controladoria na análise da Prestação de Contas do Governo-2010. 
 
9.10  4ª  CCE 
 
 continuidade à prática da auditoria preventiva; 
 realização de inspeções ordinárias (Auditoria Preventiva); 
 análises das prestações de contas de convênios; 
 instauração de auditorias programadas; 
 atualização do banco de legislação subsidiária; 
 atendimento aos interessados e/ou seus procuradores; 
 participação de servidores da Controladoria na análise da Prestação de Contas do Governo-2010. 
 
9.11 5ª CCE 
 
 instauração de auditorias programadas; 
 atendimento externo (solicitação de informações); 
 atualização do banco de legislação subsidiária; 
 participação da controladora, Maria do Socorro Lobão da Silva, na análise da Prestação de 

Contas do Governo-2010; 
 atendimentos aos interessados e/ou seus procuradores. 
 
9.12 6ª CCE 
 participou do esforço de redução do saldo processual com a Corregedoria; 
 realização de inspeções; 
 atendimento externo (solicitação de informações); 
 análises e instruções de Prestações de Contas de Convênios. 
 atualização do banco de legislação subsidiária; 
 instaurações 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 

                        
Objetivando um perfeito funcionamento das áreas e setores internos deste Departamento 

de Informática, as atividades de suporte administrativo desempenhadas por esta Seção de 
Expediente foram assim registradas neste trimestre: 

 
 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: 
 

Treinamentos Participantes Período 

Treinamento de BO Técnicos do DCE, CCI, DF e DI 
 

14 a 17/03/2011 
 

II Encontro Norte e Nordeste de 
Tribunais de Contas 
 

Carlos Alberto B. Lauzid Junior 16 a 18/03/2011 
 

Treinamento de Informática Básica  Bolsistas FUNCAP 28/03 a 08/04/2011 

 
 
10.2 Atividades do Projeto de Modernização Tecnológica – PROMOTEC - Área 

Infraestrutura Tecnológica 
 

- Infraestrutura de Hardware e Software  
 

Projeto: Consolidação de servidores e armazenamento 
Conversão de 2 (dois) servidores torre para rack e instalação destes em rack; 
Criação de ambiente de hospedagem de máquinas virtuais usando tecnologia da 

Microsoft em 1 (um) servidor físico; 
Criação de ambiente de hospedagem de máquinas virtuais usando tecnologia da 

VMWare em 1 (um) servidor físico; 
Conexão de 1 (um) hospedeiro de máquinas virtuais ao Sistema de Armazenamento em 

Massa (Storage) usando interfaces de armazenamento de alta capacidade; 
Migração de 4 (quatro) máquinas virtuais de um hospedeiro de máquinas virtuais para 

outro hospedeiro, liberando um servidor físico para uso no novo ambiente de máquinas 
virtuais; 
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Desativação do switch Enterasys usado na rede de armazenamento iSCSI. 
Remanejamento e instalação de módulos de memória nos servidores de Hospedagem de 

Máquinas Virtuais. 
 
Projeto: Melhoria no Serviço de Proteção de Acesso a Páginas Internet 
Migração parcial para o novo servidor de acesso controlado via Web Proxy, o qual 

atende melhor os requisitos de segurança atuais e possui sistema de registro de acessos que 
permite consultas mais flexíveis; 

 
Projeto: Sistema de Processo de Auditoria e Fiscalização (convênio TCE-BA) 
 Criação de ambiente de desenvolvimento para os 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: Melhoria na Infraestrutura do Sistema Publica/Convênio IOEPA 
 Liberação de máquina para envio à IOEPA; 
 Atualização do hardware do servidor com aumento de memória; 
Criação de ambiente de hospedagem de máquinas virtuais usando tecnologia da 

Microsoft em 1 (um) servidor físico; 
Criação de ambiente operacional redundante para o sistema Publica hospedado na 

Impressa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) através de convênio específico; 
Envio de equipamento servidor para a IOEPA. 
 
Projeto: Melhoria no Sistema de Cópias de Segurança (Backup) 
 Migração do sistema de cópia de segurança (cópia) para novo ambiente com 

Ambiente de Máquinas Virtuais VMWare; 
Escrita de rascunho de termo de referência para aquisição de Biblioteca de Fitas e 

respectivas mídias para facilitar e automatizar o sistema de Cópia de Segurança (Backup). 
 
Projeto: Infraestrutura de Informática da Escola de Contas Alberto Veloso 
Implantação de rede local com acesso sem fio; 
Ativação de acesso internet via Velox para todos os computadores do prédio; 
Cópia de arquivos comuns de trabalho e compartilhamento destes na rede local do 

prédio; 
 

- Atendimento aos usuários 
 

- Atendimentos realizados pelos técnicos do D.I. ao público interno: 
SETOR QUANTIDADE 

DCE - 6CCE 60 
DCE - 3CCE 52 
DCE - 1CCE 48 
Presidência 48 

Secretaria - Expediente 48 
DA - Recursos Humanos 45 
CCI - Controle Interno 34 
CONJUR - Expediente 34 
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DCE - 5CCE 34 
Conselho - Ivan Cunha 31 

DCE - 4CCE 30 
DA - Licitação 29 

Presidência - Comunicação 27 
Conselho - Cipriano 26 

DA - Finanças 26 
Promoex 25 

DA – Atendimento Médico/Odontológico 24 
DCE - Expediente 23 

Conselho - Lourdes 22 
Contas do Governador 21 

DCE - 2CCE 19 
DI - Expediente 18 
DA - Biblioteca 17 
DA - Protocolo 17 
DCE - Diretoria 17 

Conselho - Apoio 16 
Conselho - Luis Cunha 14 

Conselho - Nelson 14 
DA - Transporte 14 

DI - Desenvolvimento 13 
DA - Expediente 12 

Presidência - Escola de Contas 12 
Secretaria - Apoio Plenário 12 

Usuário Externo 11 
DA - Material 10 

DA - Recepção 10 
DCE - Engenharia 10 

Auditório 9 
DA - Apoio Administrativo 9 

DA - Engenharia 9 
DI - Diretoria 7 

Presidência - Planejamento 7 
Comissão Especial de Auditoria Operacional 6 

DA - Imagem 6 
DI - Atendimento 6 

Secretaria - Diretor 6 
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CONJUR - Diretoria 5 
DA - Capacitação 5 

Presidência - Chefia de Gabinete 5 
ASTCEMP 3 

DA - Central Telefônica 3 
DA - Patrimônio 3 

DA - Arquivo 2 
DA - Diretoria 2 
DA - Limpeza 1 

DI - Redes 1 
TOTAL 1018 
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Atendimento ao Público Interno 

DCE - 6CCE DCE - 3CCE DCE - 1CCE Presidência

Secretaria - Expediente DA - Recursos Humanos CCI - Controle Interno CONJUR - Expediente

DCE - 5CCE Conselho - Ivan Cunha DCE - 4CCE DA - Licitação

PRESIDÊNCIA - Comunicação Conselho - Cipriano DA - Finanças Promoex

DA - Atend. Odontológico/Médico DCE - Expediente Conselho - Lourdes Contas do Governador

DCE - 2CCE DI - Expediente DA - Biblioteca DA - Protocolo

DCE - Diretoria Conselho - Apoio Conselho - Luis Cunha Conselho - Nelson

DA - Transporte DI - Desenvolvimento DA - Expediente Presidência - Escola de Contas

Secretaria - Apoio Plenário Usuário Externo DA - Material DA - Recepção

DCE - Engenharia Auditório DA - Apoio Administrativo DA - Engenharia

DI - Diretoria Presidência - Planejamento Comissão Especial de Auditoria Operacional DA - Imagem

DI - Atendimento Secretaria - Diretor CONJUR - Diretoria DA - Capacitação

Presidência - Chefia de Gabinete ASTCEMP DA - Central Telefônica DA - Patrimônio

DA - Arquivo DA - Diretoria DA - Limpeza DI - Redes
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- Atendimentos realizados pelos técnicos do D.I. ao público externo:  
SETOR QUANTIDADE 

PUBLICA - novo sistema de envio de matérias 5 
Chat Online 6 

TOTAL 11 

 

Atendimento ao público externo: 

PUBLICA - Novo Sistema de Envio de Matérias Chat Online  
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- Atendimentos efetuados pela empresa CHLB Informática Ltda:  
SETOR QUANTIDADE 

CHLB - Outros 39 
CHLB – Problemas nas impressoras 22 
CHLB – Problemas nos mouses 18 
CHLB – Problemas nos teclados 17 
CHLB – Problemas nas fontes 7 
CHLB – Problemas de monitores 3 
CHLB – Problemas nos HDs 2 
CHLB – Problemas nas placas de rede 2 
CHLB - Problema na placa mãe 1 
CHLB - Problema de memória 1 

TOTAL 112 
 
 
 

CHLB Informática Ltda 

CHLB - Outros CHLB - Problema na Impressora CHLB - Problema no Mouse
CHLB - Problema no Teclado CHLB - Problema na Fonte CHLB - Problema de Monitor
CHLB - Problema no HD CHLB - Problema na Placa de Rede CHLB - Problema na Placa Mãe
CHLB - Problema de Memória  

 
 

- Outras atividades do atendimento ao usuário: 
 Impressão de CDs – Dia Internacional da Mulher; 
 Gravação e impressão de CDs – “Conversando com o Controle Interno”; 
 Suporte ao encontro “Conversando com o Controle Interno”; 
 Acompanhamento das sessões do Plenário; 
 Apoio aos eventos realizados no período; 
 Digitalização e conversão em pdf de arquivo (contrato) para a servidora 

Sra. Vera Lúcia Souza, lotada na 4ª CCE; 
 Digitalização de receituário para a Coordenação de Atendimento Médico – 

Odontológico; 
 Impressão e gravação de DVDs das contas do Governo do Estado; 
 Digitalização de arquivo para RH; 
 Digitalização de arquivo para engenharia; 
 Digitalização de arquivo para finanças; 
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 Digitalização de arquivo para material; 
 Instalação de equipamentos no auditório do DI para o curso BO; 
 Suporte ao curso de BO 
 Curso de Noções de Informática com os instrutores José Ribamar de Moura 

e Verônica Lobão, servidores deste Setor; 
 Gravação e impressão de CDs para setor de comunicação – “Conversando 

com o Controle Interno” 
 Levantamento do parque de máquinas instaladas (micro e impressoras). 

 
 
10.3 Atividades do Projeto de Modernização Tecnológica – PROMOTEC – 
Área de Sistemas e Serviços 
 

- Projeto INTERNET/INTRANET 

 Suporte aos usuários da Comunicação, Secretaria e CPL (trocas de senhas, 
dúvidas em publicar arquivos e dúvidas em geral. 

 05/01/2011 – (15 dias) Publicação de notícias na Intranet (cobertura de 
férias do pessoal capacitado na Comunicação). 

 05/01/2011 – (15 dias) Cobertura do período de férias do servidor José 
Peixoto na publicação dos vídeos das sessões plenárias no Portal. 

  Redesenho do banner da “Busca” para o Portal. 
 Elaboração do relatório final da PDTI, totalizando respostas por lotação, nº 

de chefias e respostas identificadas. 
 Publicação de notícias no site do Cons. Cipriano Sabino. 
 Manutenção no site da Escola de Contas (Alterações de texto, disposição de 

elementos e criação de banner). 
 Elaboração dos esboços iniciais para integração do Portal com a Intranet. 
 Extração das páginas do “Relatório de Gestão 2009 – 2010” de .pdf para 

imagem .jpg, tratamento dessas imagens e configuração de aplicação 
PageFlip para publicação no Portal. 

 Criação de componente para publicação de material da Corregedoria e 
configuração de uma página no Portal para exibição deste componente, 
bem como de módulos destinados a exibir a missão da Corregedoria e 
notícias. 

 Conversão para PDF e publicação de uma nova versão do “Manual de 
Planejamento e Gestão” do TCE 

 Publicação de modificações no site da Escola de Contas, solicitado pela 
servidora Mariúcia Lacerda, através do servidor Otton (inclui modificação 
no banner publicado no Portal) 

 Atualização de informações no site do Centro de Memória, conforme 
solicitado pela servidora Silvia Teixeira. 

 Atualização da equipe técnica do Promoex. 
 Elaboração dos padrões de estilo para integrar com o padrão de sistemas 

que serão usados pelo DI. 
 Capacitação da equipe da Corregedoria para publicação de documentos 

(comunicados, memorandos e provimentos). 
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- Sistema de Fiscalização de Contas Públicas 
 

 Módulo Fiscalização (Intranet – Portal de Sistemas) 
o Implementação na “Consulta de Prestação de Contas Vencidas e a 

Vencer”, visualizar publicações realizadas no PUBLICA. 
o Implementação na “Consulta Contratos”, visualizar publicações 

realizadas no PUBLICA; 
o Implementação na “Consulta Convênios”, visualizar “Termos 

Aditivos” de convênios realizados no sistema PUBLICA. 
 

 
 Sistema Gestão Fiscal 

o Criação do Layout da aplicação;  
o Integração das páginas do sistema com os relatórios que o Jenner 

Maciejewsky fez no Reporter Service;  
 
 

 PUBLICA 
 

o Atendimento e suporte usuários Sistema Publica.  
o Atendimento e suporte usuários Sistema Cobrança Administrativa.  
o Correções no Sistema Publica.  
o Ajustes na consulta de processos (Portal TCE).  
o Elaboração de documentação técnica do Sistema Publica.  
o Repasse de tecnologia do Sistema Publica para técnicos do TCE-

GO.  
o Apresentação do PUBLICA servidores TCE-RR 
o Atualização do programa de trabalho, natureza de despesas e fonte 

de recursos; 
o Atualização da base de CEP’s (Correios) 

 
 SIMCOP 

 
o Testes e avaliação da nova versão do SIMCOP da Amazon. 
o Em processo de definições de padrões de desenvolvimento. 
o Em processo de definição do sistema de segurança a ser integrado 

com o SIMCOP. 
 

 SGA/SGP/SCR 
 

o Implantações e testes das fontes dos sistemas SGA, SGP e SCR 
         SGA – Desktop – (JAVA/NetBeans) 
            SGP – Web – (JAVA/WebIntegrator) 
           SCR – Web – (JAVA/NetBeans) 
 

o Desenvolvimento de uma classe Java para permitir o acesso, 
gravação e edição de arquivos Word em aplicativos Java. 

o Desbloqueio de proteção contra arquivos Word no aplicativo SGA. 
o Estudo da ferramenta de desenvolvimento WebIntegrator, visando 

ao recebimento do aplicativo SGP. 
o Estudo das Frameworks ligadas ao projeto SGA, principalmente a 

Swing Application FrameWork que é base do projeto. 
o Instalação do sistema SGA na sala de treinamento. 
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- Sistema de Gestão de Documentos – SISGED 

 Neste trimestre destacamos abaixo as seguintes atividades relacionadas ao projeto 
SISGED: 
  

 Ajustes na “Consulta Estoque de Processos”, para permitir visualizar o 
“Resumo Sintético” dos processos nas seguintes situações: autuados, não 
sujeitos a julgamento, sujeitos a julgamento, julgados e “em tramitação” 
(saldo); 

 Ajustes no relatório “Consulta documentos (Processos/Expedientes) no 
órgão selecionado” para permitir visualizar os documentos de acordo com a 
permanência (período) informada no relatório; 

 Ajustes no “Cadastro de Expedientes”. Quando alterar o registro para o 
assunto referente à “solicitação de certidão negativa” gerar o registro do 
boleto para pagamento da certidão. 

 Ajustes no “Cadastro de Resolução”. Quando a decisão selecionada for 
uma decisão considerada “definitiva”, alterar a situação do processo para 
“Julgado”; 

  Manutenção na “Consulta de Entidades”. Alterar o relatório para visualizar 
a localização (endereço, bairro, cidade, CEP) e os contatos da entidade; 

 Implementação na “Consulta Estatística de Oficio por Exercício/Órgão” 
para totalizar por trimestre; 

 Implementação de um novo relatório na “Consulta de Pessoas”, para que 
seja visualizada a informação "Número do CPF”; 

 Implementação no “Cadastro de Processos” para permitir cancelar “Baixas 
de Admissões” de publicações referente às admissões realizadas no 
PUBLICA. 

 Disponibilização do relatório de “Processos Julgados” referente ao 
exercício de 2010, considerando as datas de autuação do processo e data de 
publicação no DOE, com a informação “quantidade de dias” para o 
julgamento (indicador). O relatório foi gerado conforme layout solicitado 
pelo PROMOEX. 

 Disponibilização da “Relação de Convênios de Prefeituras Municipais”, 
nos exercícios de 2007 a 2011, utilizando as seguintes fontes de 
informação: Fiscalização-DCE e PUBLICA. A relação foi gerada conforme 
layout apresentado pelo Departamento do Controle Externo – DCE; 

- Sistema Transparência 

 Correção de um menu drop down que não estava mostrando os meses 
corretos para pesquisa de um dos relatórios do sistema 

- Sistemas Legados  

SARH – Sistema de recursos humanos e folha de pagamento 
 

 Relatório de comparação da folha de Mar/2011 com a simulação de 
Abril/2011; 

 Correção da tela de gozo de férias (Selects de inclusão e exclusão de folgas 
apontando para o SISPONTOBD, modificado para apontar para o 
SASFSARHBD no esquema SPT); 
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 Corrigido bug de “data inválida” quando entrava na tela de férias; 
 Alterada a verificação para constatar se o sistema está executando no servidor 

de desenvolvimento ou produção; 
 Alteração da relação de funcionários por rubrica (Adição do filtro 

Departamento); 
 Criação do relatório de funcionários ativos por cargo; 
 Ajuste da rotina de capação de movimentos da folha de pagamento. A rotina 

estava buscando faltas e atrasos no SISPONTOBD, a mesma foi alterada para 
buscar no esquema SPT do SASFSARHBD. 

 Exportação de dados para RAIS 2010; 
 Alterações em tabelas e no Relatório DRP - solicitado pela diretora do DRH 

Elyeda Pessôa; 
 Alterações no Sistema SARH – alterações nas telas de férias gozo e licenças 

gozo; 
 Alteração de relatório do sistema de material (solicitado pela servidora Lúcia 

Vinagre); 
 Impressão de certificados e etiquetas para 3 eventos; 
 Alterações de lançamentos na folha (solicitado pela servidora Claudia Moura) 
 Importação de dados da Astcemp para folha de pagamento; 
 Criação de tela no SASFSARH para exclusão de folha. 

 

Suporte a banco de dados 

 Monitoramento e suporte ao desempenho dos servidores de Banco de Dados; 
 Melhoria de desempenho dos servidores de Banco de Dados; 
 Suporte à equipe de Rede na elaboração de políticas de acesso ao servidor do 

Banco de Dados; 
 Monitoramento de Segurança das Bases de Dados; 
 Monitoramento de Atualizações do Servidor SQL Server; 

 
 
Outros: 
 

 Instalação e configuração do novo servidor de Banco de Dados de Teste 
(URANO); 

 Instalação e configuração do servidor de Visual Studio TFS; 
 Instalação e configuração do novo servidor IOEPA; 
 Criação de Relatório em Reporting Services para o Promoex. 
 Suporte na Migração e Consolidação das Bases de Dados do SisPonto com 

Sasfsar; 
 Apoio em Consultas do SAP BO; 
 Atribuição de permissões a usuário no SAP BO; 
 Participação no treinamento de Business Objects, no período de 16 a 17/03. 
 
 Serviço de Segurança: Criação do serviço de segurança utilizando a tecnologia 

Windows Communication Foundation – WCF o qual vai fornecer informações 
às aplicações tanto para WebForm (web), quanto para WinForm (desktop):  

o Retorna Menu;  
o Retorna Módulos/Itens do Menu;  
o Retorna Informações do Usuário;  
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o Verifica se o usuário está no ActiveDirectory;  
o Retorna os Sistemas que o usuário tem acesso;  
o Retorna as operações que o usuário pode fazer em cada tela.  

 
 Padrão de Arquitetura:      

o Desenvolvimento da autenticação e autorização de usuários entre as 
aplicações, utilizando para isso um Ticket (como se fosse um ingresso);  

o Criação do controle que customiza a paginação do GridView, 
possibilitando digitar a página que deseja ir e opção de mostrar uma 
determinada quantidade de registros por página;  

o Criação do controle barra de operações (Novo, Salvar, Excluir, 
Pesquisar, Imprimir etc..) e que foi integrado ao sistema de segurança;  

o Criação da lógica do Menu para que seja carregado de acordo com o 
perfil do usuário;  

o Implementação da janela pop-up utilizando AJAX, solução esta 
encontrada pelo Franklin dos Anjos;  

o Bloquear acesso indevido em páginas que o usuário não tem acesso;  
o Integrar o Gridview quanto à operação de (editar, salvar, excluir, etc..) 

ao sistema de segurança.  
 

 Certidão: 
o Criação do WindowsService para rodar todos os dias, de forma 

automática, a stored procedure criado pela servidora Maria do Socorro 
Carvalho;  

 
 

 Grupo de Trabalho Padrão de Desenvolvimento TCE 
o Revisão do padrão TCE; 
o Estudo dos Paterns Unit of Work, Repository, Singleton; 
o Estudo do Framework StructureMap (IoC e Dependency Injection);   
o Implementação do Padrão Unit of Work no padrão TCE; 
o Refatoração do Código do Padrão (criação de métodos de extensão, 

rotinas globais, ajuste de nomenclatura e organização do projeto Piloto 
de acordo com as convenções definidas pelo grupo de trabalho); 

o Desenvolvimento do CRUD básico do Padrão TCE utilizando o patern 
Unit of Work; 

o Desenvolvimento do cadastro de turmas do projeto piloto; 
o Desenvolvimento do cadastro de alunos do projeto piloto; 
o Desenvolvimento do cadastro de alunos mestres/detalhes do projeto 

piloto; 
o Desenvolvimento do cadastro de disciplinas dos alunos do projeto 

piloto; 
o Testes no projeto piloto; 
 

 Contas de Governador 
o Contas do Governo 2009: 

 Criação do hotsite das Contas do Governo 2009; publicação do 
material completo das Contas incluindo os relatórios no formato 
PDF, vídeo da sessão, slides da sessão, etc.. 

o Contas do Governo 2010: 
 Elaboração do layout padrão para diagramação do relatório das 

Contas do Governo 2010. 
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 Elaboração do layout padrão para diagramação do Relatório 
Versão simplificada de 2010. 

o Site do Conselheiro Ivan Cunha: 
 Atualização / manutenção: construção da seção Corregedoria do 

site. Atualização do Slide Show inicial com fotos relacionadas 
às matérias publicadas.  

o Contas do Governo 2010: 
 Implementação do layout dos livros utilizando a ferramenta 

InDesign CS5. 
o Organograma TCE-PA: 

 Atualização do organograma, substituindo as novas diretorias, 
chefias, etc. 

 
 

11. CONJUR – CONSULTORIA JURÍDICA 
 

11.1  Processos  e  expedientes 
- Tramitação de processos e expedientes por esta Consultoria 

 

JANEIRO 
 Processos Expedientes Total 

ENTRADA 41 57 98 
SAÍDA 39 57 96 
Total 02 0 02 
 

FEVEREIRO 
 Processos Expedientes Total 

SALDO 
ANTERIOR 02 0 02 
ENTRADA 144 68 212 
SAÍDA 120 58 178 
Total 26 10 36 
 

MARÇO 
 Processos Expedientes Total 

SALDO 
ANTERIOR 26 10 36 
ENTRADA 201 61 262 
SAÍDA 209 47 256 
Total 18 24 42 
 

Os saldos remanescentes de processos e expedientes referentes ao primeiro trimestre 

do corrente exercício montam em 42 (quarenta e dois), sendo 24 (vinte e quatro) expedientes 

e 18 (dezoito) processos. 
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11.2 Pareceres 
 Esta Consultoria emitiu 425  (quatrocentos e vinte e cinco) pareceres em processos e 

expedientes sobre os seguintes assuntos: aposentadorias, obrigações comuns, prorrogação de 

contratos, licitação, pensão, averbação por tempo de serviço, tomadas de contas, denúncias, 

revisão de proventos, consultas, inclusão de dependentes, solicitação de cópias, ofícios, ação 

ordinárias, benefícios, memorandos, decisões judiciais, solicitação de certidão, abono 

permanência, mandado de segurança, termo aditivo, licença paternidade, licença maternidade, 

etc. 

 

11.3 Atividades Rotineiras 
-  Participação de técnicos desta Consultoria nas sessões do Plenário. 

 - Participação em cursos e seminários. 

- 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 jurisdicionado (tanto pessoalmente quanto por telefone) 

que procuram informações sobre processos em tramitação neste Tribunal. 

 

- Atendimento e consulta informal aos servidores deste TCE. 

- Comunicações Recebidas 

- Ofícios Recebidos: 

 Ofício nº 91/2011 – PGE; 

 Ofício nº 006/2011 – TRT; 

 Ofício nº 012/2011 – TRT; 

 Ofício nº 597/2011 – PGE; 

 Ofício nº 5960/2011 – PGE; 

 Ofício nº 836/2011 – MP; 

 Ofício nº 021/2011 – MP; 

 Ofício nº 892/2011 – PGE; 

 Ofício nº 002/2011 – MP; 

 Ofício nº 3039/2011 – PF; 

 Ofício nº 2941/2011 – PF e 

 Ofício nº 3046/2011 – PF 
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- Solicitações/Comunicações Emitidos pela CONJUR: 

 

01.Memorando nº 01/2011-CJ (05/01/2011) 

02.Memorando nº 02/2011-CJ (07/01/2011) 

03.Memorando nº 03/2011-CJ (06/01/2011) 

04.Memorando nº 04/2011-CJ (02/02/2011) 

05.Memorando nº 05/2011-CJ (08/02/2011) 

06.Memorando nº 06/2011-CJ (20/01/2011) 

07.Memorando nº 07/2011-CJ (14/02/2011 

08.Memorando nº 08/2011-CJ (02/02/2011) 

09.Memorando nº 09/2011-CJ (08/02/2011) 

10.Memorando nº 10/2011CJ (11/02/2011) 

11.Memorando nº 11/2011-CJ (22/02/2011) 

12.Memorando nº 12/2011-CJ (23/02/2011) 

13.Memorando nº 13/2011-CJ (18/02/2011) 

14.Memorando nº 14/2011-CJ (22/02/2011) 

15.Memorando nº 15/2011-CJ (02/03/2011) 

16.Memorando nº 16/2011-CJ (02/03/2011) 

17.Memorando nº 17/2011-CJ (03/03/2011) 

18.Memorando nº 18/2011-CJ (03/03/2011) 

19.Memorando nº 19/2011-CJ (04/03/2011) 

20.Memorando nº 20/2011-CJ (04/03/2011) 

21.Memorando nº 21/2011-CJ (31/03/2011) 

 

- Servidores e visitantes recebidos em audiência: 

Foram recebidos em audiência 32 ( trinta e dois) servidores e  visitantes. 

 
12. COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 
 
12.1 Atividades desenvolvidas 
 
 A Coordenadoria de Controle Interno tem a seu encargo as atribuições 
voltadas às áreas contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, em todos os aspectos e 
fases da realização da despesa, conforme dicção do Regimento do Tribunal. 
  
 Do universo das realizações concretizadas, pela Diretoria e demais 
técnicos lotados nesta Coordenadoria, destacamos  as seguintes:  
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- Coleta de documentos, legislações, dados, informações e procedimentos pertinentes às 
atividades deste segmento. 

- Análises dos processos de prestação de contas de suprimento de fundos. 
– Acompanhamento sistemático das publicações no D.O.E, ocorridas no trimestre, 
compreendendo os seguintes atos: resoluções, portarias diversas, extratos de contratos, de 
termos aditivos e de notas de empenho, erratas, editais, resultados e homologações de 
licitações, demonstrativos da execução orçamentária e de remuneração de pessoal do TCE. 
- Acompanhamento dos contratos e convênios. 
- Acompanhamento de processos licitatórios. 
- Análise e avaliação da folha de pagamento, efetuadas com base nas consistências de janeiro 
e fevereiro. 
- Atendimento às unidades internas. 
- Orientação para o desempenho das atividades voltadas à Auditoria Preventivo-Pedagógica. 
- Análises das Prestações de Contas e de Convênios. 
- Análise do processo de prestação de contas da receita e despesa do  mês de dezembro e 
anual de 2010, bem como o mês de janeiro de 2011, estando em fase de análise o mês de 
fevereiro do ano corrente. 
- Análises dos processos de prestações de contas da receita e despesa das unidades gestoras  
FUNTCE (020102) e PROMOEX (020103),  do ano de 2010.  
- Análise do processo de prestação de contas da receita e despesa do Fundo de Assistência dos 
Servidores do TCE – FASTC do ano de 2010. 
 
   Ressalta-se que as análises das minutas de editais, contratos, termos 
aditivos e convênios, tanto os celebrados, como os que se encontram em andamento, sendo 
emitidas orientações e manifestações, totalizaram 39 (trinta e nove). 
 
   Para cumprimento destas atividades foram efetivadas verificações e 
análises por amostragem nos documentos de despesas, segundo os critérios da relevância e 
aleatoriedade, atendendo aos princípios da legalidade e legitimidade. 
 
 
12.2 Recursos humanos 
 
  - Movimentação de Servidores 

 
Início do Período 08 
(+) Ingresso 04 
(-) Saída 05 
(=) Fim do Período 07 

 
 
12.3 - Capacitação de Recursos Humanos 

 
EVENTO QTD. 

Business Objects – Usuário 02 
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13. NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO 
 
13.1 Comunicação interna 
O trabalho desenvolvido pela Comunicação Interna (CI) objetiva fortalecer o processo de 
comunicação entre as diversas esferas administrativas do TCE, focando sobretudo a 
aproximação entre a demanda dos servidores e as deliberações da Presidência quanto ao 
compromisso do Tribunal com a valorização daqueles que formam a Instituição. Através da 
CI o servidor é informado, em primeira mão, sobre todas as ações desenvolvidas no TCE, 
através dos veículos de comunicação interna: Intranet e Rádio TCE-PA. 
 
13.2 Comunicação externa 
Em cumprimento ao princípio constitucional da publicidade (artigo 37 CF/88), bem como 
com o objetivo de oferecer notícias relacionadas à produtividade institucional da Corte de 
Contas para os jurisdicionados, sociedade em geral e instituições e poderes públicos, o Núcleo 
de Comunicação tem produzido matérias regularmente desde a criação do Portal do TCE, 
www.tce.pa.gov.br. 
  
Nesse sentido, no primeiro trimestre de 2011 (janeiro a março) foram realizadas as seguintes 
ações: 
a) Divulgação 
 71 matérias publicadas na Intranet; 
 113 matérias divulgadas na Rádio TCE-PA;  
 33 matérias publicadas no Portal do TCE-PA. 

 
b) Destaques  
 Participação por meio da atuação como assessora lingüística e revisora de texto, da servidora Gisele 

Teixeira Morelli Bernardes na equipe de análise das Contas do Governo – 2010, conforme Portaria nº. 
25.007, de 23 de fevereiro de 2011. 

 Produção e edição do Informativo especial do TCE relativo à posse da nova gestão; 
 Criação do hotsite especial para o “IV Encontro Técnico Conversando com o Controle Interno”; 
 Produção de vídeos institucionais para o IV Encontro Técnico Conversando com o Controle Interno; 
 Negociação com a FUNTELPA para realização de convênio para transmissão do noticiário “É Da Sua 

Conta Pará”. 
 Transmissão às terças e quintas-feiras de boletins e jornais das sessões, bem como nos dias das sessões 

extraordinárias. 
 
Resultados conseguidos pela Assessoria de Imprensa 
Análise de centimetragem x custos de publicidade em veículos impressos, de 
radiodifusão e televisivo  
 
Dando continuidade a estratégia estabelecida de divulgação para a sociedade das informações 
referentes às ações do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), e com o objetivo de 
reforçar o compromisso da instituição com transparência e aproximação contínua da 
sociedade e jurisdicionados, durante o primeiro trimestre de 2011, o Núcleo de Comunicação, 
junto ao Gabinete da Presidência, registrou que, no período de 05 de janeiro a 31 de março de 
2011, o TCE-PA esteve presente em 90 (noventa) notícias provocadas (e positivas) na mídia 
impressa local (jornais O Liberal, Diário do Pará e Amazônia) 
 
Em relação a essas notícias provocadas, ou seja, geradas pela assessoria de imprensa,  e 
atendidos os envios de sugestões de pautas por ocasião de eventos como o IV “Conversando 
com o Controle Interno” e as sessões extraordinárias realizadas em fevereiro e março, as 
iniciativas pró-ativas geraram em economicidade ao TCE-PA, o montante 316.235,25 
(trezentos e dezesseis mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Sendo R$ 
179.109,75  em O Liberal, 9.751,00 no Amazônia Jornal e 127.374,00 no Diário do Pará, 
caso as respectivas matérias tivessem de ser pagas, de acordo com tabela dos veículos. 
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14. CONCLUSÃO 
 
Ao avaliar-se os respectivos relatórios elaborados por cada um dos departamentos 
responsáveis do TCE-PA sobre as atividades desenvolvidas durante o curso do primeiro 
trimestre de 2011, dentre as inúmeras ações e iniciativas realizadas, podemos destacar:  
 
- 743 (setecentos e quarenta e três) processos referentes a prestações de contas e de tomadas 
de contas, atos de admissão de pessoal, aposentadorias, reformas, pensões, recursos e 
denúncias foram apreciados e julgados em 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;  
 
- Realização de sessões extraordinárias solicitadas pelo Corregedor do TCE, Conselheiro Ivan 
Cunha, cuja finalidade foi apreciar, julgar e zerar a quantidade de processos que tramitam no 
âmbito do TCE desde 1990. Na primeira Sessão Extraordinária foram julgados 185 (cento e 
oitenta e cinco) processos, divididos em quinze lotes, dos quais 113 (cento e treze foram 
definitivamente concluídos. Na segunda Sessão foram julgados 91 (noventa e um) processos 
em onze lotes, dos quais 37 foram definitivamente concluídos.  
 
Com as realizações das duas sessões extraordinárias, todos os processos referentes aos 
exercícios de 1990 a 1995 foram definitivamente julgados pelo TCE-PA; 
 
Este avanço institucional deve-se aos esforços envidados pelo Conselheiro Corregedor, com o 
apoio expressivo do Departamento de Controle Externo (DCE), da Secretaria do TCE-PA e 
do Arquivo do Tribunal. 
 
O DCE, que tem nova direção desde fevereiro de 2011, definiu como prioridade o 
desenvolvimento de ações de longo e curto prazo. Aquelas vem sendo desenvolvidas nos 
exercícios anteriores. Já as de curto prazo acabam de ser iniciadas na nova direção e têm 
prazo de conclusão para este atual mandato. 
 
Além da redução expressiva do passivo processual, o DCE prioriza as medidas previstas no 
Plano de Gestão do TCE-PA como, por exemplo: a definição de critérios de seletividade no 
tratamento do saldo processual, a construção de indicadores de eficiência e a busca da 
tempestividade na ação fiscalizadora.  
 
Coordenação da elaboração do Plano de Gestão 2011-2012; reuniões prévias e preparatórias 
de eventos como o IV Encontro Conversando com o Controle Interno e IV Fórum TCE-PA e 
Jurisdicionados e o XXVI Congresso Nacional da ATRICON; Interiorização dos eventos que 
cumprem o papel orientador e pedagógico da Corte; 
 
- Na política de capacitação e desenvolvimento de pessoas, foram inseridos 61 (sessenta e um) 
servidores em diversos cursos, encontros, palestras e seminários significando um 
envolvimento de 11% do quadro funcional; 
 
- Realização pelo Departamento de Informática em parceria com a Escola de Contas Alberto 
Veloso do treinamento Business Objects Versão WEB, que reuniu servidores do DCE, 
Controle Interno, Divisão de Finanças, e DI, totalizando 22 (vinte e dois) servidores 
capacitados; 
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- Realização do treinamento do software “Plano Estratégico de Gestão”, viabilizado pelo 
PROMOEX, e cuja implementação tornou o TCE-PA o primeiro a utilizá-lo no país, após a 
implantação do projeto piloto no TCE-MG;   
 
Departamento de Informática, Coordenadoria de Controle Interno, Consultoria Jurídica, 
PROMOEX, Centro de Memória, Escola de Contas e as assessorias de Planejamento e 
Comunicação apresentaram seus respectivos relatórios onde estão dispostas as ações 
estratégicas e de rotina administrativa realizadas no primeiro trimestre de 2011. 
 
- As tarefas realizadas pela Comunicação do TCE foram divulgadas e publicadas na intranet, 
Portal e Rádio TCE. Essas ações cumprem o nosso dever de dar transparência e oportunidade 
à sociedade e jurisdicionados, sobre o papel e missão constitucional da Corte de Contas. Essas 
notícias atingiram no trimestre o relevante número de 90 (noventa) publicações provocadas e 
positivas na grande imprensa do estado, (jornal O Liberal, Diário do Pará e Amazônia). Sendo 
41 em janeiro, 24 em fevereiro e 25 no mês de março.  
 
-Agradeço em primeiro lugar a Deus por todas as realizações; aos Conselheiros: Vice-
Presidente e Coordenador de Capacitação de Recursos Humanos Luis da Cunha Teixeira; 
Corregedor Geral Ivan Barbosa da Cunha; Coordenador de Assistência Social Nelson Luis 
Teixeira Chaves,  à Coordenadora de Editoração  Maria de Lourdes Lima de Oliveira, nosso 
parceiro Ministério Público de Contas do Estado e a todos os servidores das duas instituições 
pela imprescindível dedicação e apoio para a consecução das metas estabelecidas e objetivos 
alcançados durante o exercício deste primeiro trimestre de 2011. 
 
 

Belém, 26 de Abril de 2011 

       

 
Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

Presidente do TCE-PA 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


