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1. APRESENTAÇÃO 
O artigo 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), determina a elaboração, ao final de cada trimestre anual, de “Relatório de 
Atividades”. Nele, devem estar compreendidas as tarefas administrativas realizadas nos 
respectivos períodos pela gestão da Corte de Contas. 
 

As ações apresentadas neste relatório correspondem, portanto, aos meses de abril, 
maio e junho de 2011. O documento contém, de forma reduzida, o conjunto de tarefas 
realizadas e os seus respectivos resultados. Essas conquistas e avanços são consequência do 
contínuo e constante investimento em desenvolvimento tecnológico e capacitação de 
servidores e gestores por parte dos dirigentes do TCE-PA ao longo dos anos. 
 

As iniciativas empreendidas devem ser entendidas como parte fundamental de um 
esforço de gestão focada em resultados, aprimoramento e cumprimento do mister 
constitucional do TCE-PA: a promoção de uma ação pedagógica, fiscalizadora, tempestiva, 
preventiva e transparente. 
 

A apresentação deste “Relatório de Atividades” confere também a oportunidade a 
todos os interessados em ter acesso às iniciativas que demonstram o compromisso 
permanente de conselheiros, gestores administrativos e servidores lotados em todos os 
departamentos, de fazer do TCE-PA, uma das mais bem administradas Cortes de Contas de 
todo o Brasil. 
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2.ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 
O presente Relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito desta 

Assessoria que, conforme Resolução nº 17.794, de 10 de dezembro de 2009, desenvolve o 
papel de coordenação geral do planejamento e da gestão estratégica do TCE-PA. 
 
2.1 Ações desenvolvidas: 
 
 As principais ações desenvolvidas no 2º trimestre de 2011 foram: 
 

 Assessoramento à Presidência  nos assuntos relacionados a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2012, com participação nas Sessões da 
Assembleia Legislativa;  

 
 Elaboração junto com o Departamento de Administração da Proposta de 

Programa de Governo do TCE-PA a constar no Plano Plurianual 2012-2015; 
 
 Participação na organização do IV Fórum TCE-PA e Jurisdicionados, realizado 

nos dias 20, 21 e 22 de junho de 2011 no HANGAR; 
 
 Participação nas providências, junto com o TCM-PA, para a realização do XXVI 

Congresso Nacional da ATRICON a ser realizado em Belém, em Novembro de 
2011; 

 
 Participação nas providências iniciais para a realização do I Encontro de 

Interiorização do TCE-PA  em Bragança; 
 
 Atuação na Comissão das Contas de Governo; 
 
 Participação no evento de lançamento do Plano Estratégico do Tribunal de 

Contas da União, realizado em Brasília no dia 28 de junho de 2011; 
 
 Participação na reunião do Grupo de Planejamento Organizacional do 

PROMOEX, em Brasília no dia 29 de junho de 2011, objetivando a construção 
de indicadores de desempenho, monitoramento do plano estratégico via software 
adquirido pelo IRB e redesenho. 

 
3. PROMOEX 

O PROMOEX, voltado à modernização do Sistema de Controle Externo, 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. 
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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) Encaminhamento de dados dos servidores responsáveis pelas ações desta UEL no 
Plano de Gestão 2011/2012 para cadastramento no Sistema Channel, que será 
utilizado para acompanhamento de execução do plano estratégico e de gestão; 

2) Recebimento da autorização da direção nacional, via CBR 1467/2011 de NÃO 
OBJEÇÃO DO BID A RECISÃO DO CONTRATO Nº 004/2008 TCE-
PA/PROMOEX, celebrada entre o Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE-
PA e a Empresa WTEC Consultoria e Serviços, além do encaminhamento à 
divisão de finanças para cancelamento parcial do empenho do Contrato 
20008NE00068 de 21/11/2008; 

3) Encaminhamento ao coordenador geral desta UEL da situação dos seguintes 
produtos: Ouvidoria; Regimento Interno; Lei Orgânica; Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários; Escola de Contas; Pesquisa de Imagem e Plano Diretor de TI.  

4) Solicitação à divisão de finanças, de especificações sobre retenções obrigatórias 
por parte deste Tribunal de Contas sobre impostos e encargos, com os respectivos 
percentuais, em relação a contratação de serviço, pessoa jurídica, para realização 
de Pesquisa de Imagem do TCE-PA; 

5) Solicitação de atualização de informações sobre os produtos da Unidade Técnica 
de Controle Externo – UTCE, considerando “produto mínimo” do PROMOEX; 

6) Solicitação de atualização de informações sobre os produtos da Unidade Técnica  
de Tecnologia da Informação - UTI considerando “produto mínimo” do 
PROMOEX; 

7) Conclusão do Contrato 001/2011 efetivado entre o Tribunal de Contas do Estado 
do Pará e a consultora Maria Bernadete Ribeiro da Costa com a entrega do 
produto “documento formal da política de recursos humanos do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará”; 

8) Assinatura do termo de Cooperação Nº 01/2011 entre Tribunal de Contas do 
Estado do Pará – TCE/PA e Instituto Rui Barbosa – IRB, objetivando a cessão, 
pelo IRB, de licença permanente de uso do software de gestão estratégica e gestão 
de projetos Channel da empresa JExperts, baseado na metodologia Balanced 
Scorecard – BSC – e PMBOK, para número ilimitado de usuários, incluindo os 
serviços de instalação, configuração e capacitação técnica presencial básica. 

9) Encaminhamento de material impresso produzido pelo TCE-PA sobre: 
Planejamento Estratégico, Relatório de Contas e Sumário Executivo de Avaliação 
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de Programas, para divulgação em um stand durante o IV Congresso CONSAD 
de Gestão Pública, a pedido da Direção Nacional; 

10) Encaminhamento da  4ª parcela de prestação de contas da UEL/TCE-PA. 
11) Realização de reuniões entre a Unidade Executora Local do PROMOEX-PA e os 

representantes dos grupos GTCON (Grupo Técnico de Padronização de 
Procedimentos Contábeis), GTREL (Grupo Técnico de Padronização de 
Relatórios) e GTCG (Grupo de Trabalho Contas de Governo), com a finalidade 
de  apresentar os temas a serem discutidos nas reuniões; 

12) Pagamento referente ao item 3, do contrato nº 27/2010 TCE/PA – PROMOEX,  
prestado pela  empresa  ETZ Informática Ltda. 

 
13) Pagamento referente aos 3º, 4º e 5º produtos apresentados pela consultora Maria 

Bernadete Ribeiro da Costa; 
Pagamento referente aos 3º, 4º e 5º produtos apresentados pelo consultor José 
Almir Rodrigues Pereira.  

 
 
3.2  Eventos de capacitação: 
 

1) Providências para visita técnica de dois servidores ao Tribunal de Contas do 
Estado do Amazonas, no período de 18 a 21 de maio; 

2) Providências para participação de servidor na I Reunião do Grupo de Trabalho 
Contas de Governo – GTCG do PROMOEX nos dias 25 e 26 de abril, em Brasília 
– DF; 

3) Providências para participação de dois servidores no Curso de Auditoria 
Operacional (AOP), nos dias 28 e 29 de junho, em Brasília – DF; 

4) Providências para participação de dois servidores no treinamento para utilização 
do Sistema Channel, para acompanhamento de execução do Plano Estratégico e 
de Gestão; 

5) Participação de servidores no curso Licitações e Contratos na Administração 
Pública, ministrada pela Escola de Governo do Estado do Pará, no período de 13  
a 17 de junho, com a finalidade de atuar segundo as normas da Lei Nº 8.666 de 21 
de junho de 1993; 

6) Participação de servidores no IV Fórum TCE e Jurisdicionados, com o tema: “O 
Tribunal de Contas do Estado do Pará e os Desafios para a Promoção do Controle 
Social”, ocorrido nos dias 20, 21 e 22 de junho. 
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4. ESCOLA DE CONTAS ALBERTO VELOSO 

4.1  Ações desenvolvidas: 
 
- Eventos e Cursos 
- Curso a distância “Rumo à Aprendizagem Virtual” 

Objeto de parceria entre o PROMOEX e a ENAP – Escola Nacional de Administração 
Pública, o curso faz parte do programa de formação básica em EAD, previsto no Plano de 
Ação 2001 – GEC/PROMOEX. Esse programa pretendeu capacitar 68 técnicos para serem 
multiplicadores dos ensinamentos, permitindo o desenvolvimento e a implementação de 
cursos locais baseados no uso das ferramentas de educação a distância.  

Período: 05/04 a 25/04/2011 
Carga Horária: 20 horas 
Participantes: Camila Sousa Silva, Marco Antonio Nobre Pontes,  Maria de Jesus 

Amaral Damasceno e  Mariúcia de Fátima Santos Dias de Lacerda 
 
- Curso a distância “Controle Social e Cidadania 
 

Promovido pela Controladoria Geral da União, o curso permitiu ampliar os 
conhecimentos sobre uma questão muito importante para o país: o controle do uso do 
dinheiro público. 

 
Período: 02/06 a 03/07/2011 
Carga Horária: 20 horas 
Participantes:  Maria de Jesus Amaral Damasceno e  Mariúcia de Fátima Santos Dias de 

Lacerda 

- Encontro Técnico Administrativo – coordenação do conselheiro Nelson Chaves 

Evento realizado em 13/04/2011, atendendo proposição do conselheiro Nelson Chaves e 
instituído pela Resolução nº 17.955/2011, no Plenário Cons. Emílio Martins.  

 Nessa 1ª edição, o Departamento de Controle Externo – DCE, foi o departamento que 
expôs suas atividades de rotina,  entraves e propostas de soluções para melhor desenvolver 
suas atribuições.  
 
- Curso a distância “Formação Intermediária em Moodle” 
 

Trata-se de mais uma etapa do programa de formação básica em EAD, sendo que para 
realizar  esse curso, houve a contratação de empresa especializada, utilizando-se recursos do 
PROMOEX, os quais foram conduzidos pela coordenação do GEC – Grupo de Educação 
Corporativa  e  IRB – Instituto Rui Barbosa. 

 
Período: 23/05 a 10/07/2011 
Carga Horária: 60 horas, distribuídas em 7 (sete) semanas de duração do curso 
Participantes: Marco Antonio Nobre Pontes, Maria de Jesus Amaral Damasceno e 

Mariúcia de Fátima Santos Dias de Lacerda 
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-  IV Fórum TCE-PA e Jurisdicionados 
 

Em sua 4ª edição, esse evento teve como tema central: “O Tribunal de Contas do Estado 
do Pará e os desafios para a promoção do controle social”. 

 
A participação da “Escola de Contas” se deu por meio da composição na comissão 

organizadora,  responsável pela organização do evento.  
 
4.2. Outras Atividades desenvolvidas 
 

Considerando que o papel da “Escola de Contas” é o de promover o desenvolvimento 
profissional dos servidores, não somente deste Tribunal, como dos servidores que compõem 
os órgãos fiscalizados. Além de promover a integração e a proximidade do TCE  com a 
sociedade civil, esta equipe construiu o seu plano de trabalho para o presente exercício, o 
qual foi entregue em formato de minuta, para apreciação e aprovação do presidente desta 
Corte de Contas. 

 
O trabalho ficou estruturado da seguinte forma: 
 

 
Eixos de atuação em  educação corporativa: 
 
 Capacitação técnica e gerencial; 
 Capacitação de jurisdicionados; 
 Capacitação em controle social; 
 Integração socioeducativa. 

 

Capacitação técnica e gerencial 

o Programa de ambientação para novos servidores; 
o Programa de desenvolvimento de gestores e servidores do TCE-PA; 
o Programa de formação técnica (cargos de analista auxiliar de controle externo 

e analista de controle externo); 
o Programa de aperfeiçoamento técnico (cargos de analista auxiliar de controle 

externo, analista de controle externo). 

Capacitação de Jurisdicionados 

o Programa de formação continuada de agentes públicos de Controle Interno; 
o Programa de capacitação de agentes políticos; 
o Programa de capacitação de gestores e servidores públicos (estaduais e 

municipais). 
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Capacitação em Controle Social 

o Programa de capacitação de membros de conselhos gestores de políticas 
públicas (estaduais e municipais); 

o Programa “Participação Cidadã”. 

Integração Socioeducativa 

 Programa “Conhecendo o TCE-PA”  

o Visitas de alunos de escolas públicas, particulares e de universitários das áreas 
afins ao Tribunal de Contas do Estado; 

o Conselheiro por um dia. 

Metodologia 

 Cursos, Treinamentos, Seminários, Fóruns, Encontros Técnicos e assemelhados, 
sejam Internos ou Externos: presenciais e/ou a distância.  

EAD – Educação a distância 

 Com o advento das novas tecnologias de informação e comunicação, a Escola de 
Contas deve desenvolver projetos de educação a  distância, a fim de alcançar um 
maior número de discentes, proporcionando-lhes comodidade, dinamicidade e 
economicidade, principalmente quando se tem distâncias continentais como as do 
estado do Pará. 

Parcerias para eventos de ensino em  EAD (a distância): 

 EAD TCU – Tribunal de Contas da União; 
 EAD ENAP – Escola Nacional de Administração Pública; 
 EAD ESAF – Escola Superior de Administração Fazendária; 
 EAD FGV – Fundação Getúlio Vargas; 
 EAD CEFOR – Centro de Formação do Senado Federal. 

Outras parcerias: 

 Tribunal de Contas dos Municípios; 
 Escola de Governo do Estado do Pará; 
 Escola Estadual de Administração Fazendária; 
 Câmaras Municipais; 
 Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL; 
 Universidade Federal do Pará – UFPA 
 Escola de Governo do Município de Belém. 
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5. CENTRO DE MEMÓRIA TCE-PA 

5.2  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.  

 
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”, 

reimpresso pelo TCE; 

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

todas as etapas/acontecimentos/registros de visitações importantes; 

 Controle da capacitação dos servidores do  Centro de Memória; 

 

 Participação nos eventos comemorativos e culturais do TCE, que 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; 
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 Elaboração do Relatório Trimestral e Relatório Anual de Atividades do Centro de 

Memória. 

 
- 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. 

 

O objetivo das ações na área de gestão de pessoas visa simultaneamente, trabalhar o 

alcance das metas organizacionais buscando maximizar nosso potencial.  

 

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

foram:  

 
 Capacitação da equipe: 
 

 Servidora:  Silvia Maria Chaves Teixeira 

 Evento:  IV Fórum TCE-PA e Jurisdicionados 

 Período:  20, 21 e 22 de junho de 2011.   

 Instituição:  Tribunal de Contas do Estado do Pará 

 

- 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: um homem de pensamento”, do Conselheiro Clóvis 

Moraes Rêgo, tem sido um veículo importante na divulgação do Centro de Memória, além de 

propiciar comunicação e interação com a sociedade.  
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Quadro 1: Controle de saída do livro/ brinde/folder do Centro de Memória no 2° Trimestre 
LIVROS DOADOS 10 
LIVROS SALDO ATUAL EM ESTOQUE 86 
FOLDERS DOADOS KIT E CENTRO DE 
MEMÓRIA 52 

FOLDERS SALDO ATUAL EM ESTOQUE 316 
SACOLAS DIFUSÃO RECEBIDAS 500 
SACOLAS DISTRIBUIDAS 14 
SACOLAS ESTOQUE ATUAL 208 
 
Notícias diversas divulgadas na mídia interna e externa. 

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

melhor conhecimento das ações aqui desenvolvidas. 

Notícias divulgadas e arquivadas na hemeroteca do Centro de Memória; 

 Notícia do Jornal O Liberal, caderno Magazine, Alda Dantas, no dia 06 de junho de 2011-06-

2011. 

 
Por Elas 
Artista plástico, desenhista 
e expert no uso do Bico-de- 
Pena, Jotapinto mostrará 
todo seu talento em 
sua primeira exposição 
individual que será aberta 
no próximo dia 16 de 
junho no Espaço Cultural 
Cons. Clóvis Moraes Rêgo, 
do TCE, a partir das 10 
horas. Denominada “Por 
Elas”, a exposição trata de 
um dos temas preferidos 
do artista: as mulheres. 
Vale a pena visitar e 
passear pelas obras do 
também engenheiro 
civil Jotapinto, como 
bem sugere o cartunista 
Biratan Porto em texto 
que acompanha o convite 
para evento.  
 

 Notícia na Intranet  13 de junho de 2011: 

O artista plástico Jotapinto, desenhista e profissional especialista no uso do Bico-de-

Pena, mostrará seu talento a partir do próximo dia 16 de junho no Espaço Cultural 

Cons. Clóvis Moraes Rêgo, a partir das 10 horas, com apresentação especial do coral 

da instituição. Será a primeira exposição individual aberta ao público em 2011 e vai 

até o dia 06 de julho. Denominada “Por Elas”, em homenagem a um dos temas 

preferidos do artista: as mulheres. Vale a pena visitar e passear pelas obras do grande 
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artista que reinterpreta a imagem num estilo muito pessoal em traços harmônicos. 

Como sugere o cartunista Biratan Porto em texto que acompanha o convite, a 

exposição é imperdível. Não perca. 

 

 Notícia na Intranet 16 de junho de 2011: 

Na manhã desta quinta-feira 16, no Espaço Cultural Cons. Clóvis Moraes Rêgo, 

aconteceu a abertura da exposição “Por Elas”, do artista plástico João Otavio Pinto, 

mais conhecido como Jotapinto. Desenhista e profissional especialista no uso do 

bico-de-pena, Jotapinto estréia com a sua primeira exposição individual, em 

homenagem a um dos seus temas preferidos: mulheres. O artista plástico é 

engenheiro civil e acredita que herdou o gosto pelas artes de seu pai, pintor e 

desenhista e de seu tio João Pinto, pintor e escultor. Desde que se aposentou em 

2002, para garantir o aperfeiçoamento, ele tem se dedicado diariamente a pintura 

com o bico-de-pena. Silvia Teixeira, coordenadora do Centro de Memória e 

organizadora da exposição, destaca o trabalho do artista Jotapinto, como obras de 

técnicas tridimensionais, nos quais utiliza a profundidade, delicadeza das cores e seu 

aprimoramento pelo colorido. Silvia destaca também, que o propositor da exposição 

foi o conselheiro Nelson Chaves, grande admirador do trabalho do artista. Arnaldo 

Torres, chargista e editor de artes, cita que o trabalho do artista como “maravilhoso e 

diferente do tradicional”. “O bico-de-pena é uma exposição rara e, além desta 

técnica, Jotapinto trabalha com caricaturas com a distorção da figura humana, 

comparando-as até com o grande Picasso”, elogia Torres, que assina ATorres. Outro 

visitante da exposição foi o cartunista J. Bosco, que acrescenta a importância da 

divulgação de um órgão público para com os artistas paraenses. Bosco afirma 

também que: “estava faltando uma exposição com o método de bico-de-pena, rara 

nos dias atuais por conta da tecnologia”. 

 

A exposição foi prestigiada pelos conselheiros Cipriano Sabino, Luis Cunha, Ivan 

Cunha, Nelson Chaves e Lourdes Lima. O presidente do TCE, parabenizou o artista 

e sua obra, e acrescentou que ao franquear o Espaço Cultural Cons. Clóvis Moraes 

Rêgo para mais uma exposição, é uma das formas de se integrar o local com a 

sociedade. O conselheiro Nelson Chaves disse, por sua vez, que o espaço foi criado 

na gestão da conselheira Lourdes Lima, e tem a finalidade de expor e divulgar para a 

sociedade obras de artistas paraenses. A abertura da exposição “Por Elas” foi 

encerrada com a apresentação do Coral do TCE-PA, regido pelo maestro Jeremias 

Progenio, e composto por servidores do Tribunal. Na ocasião o grupo apresentou as 

peças “La Paloma” e “Dona”. 
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 Notícia divulgada no jornal “O Liberal”, caderno Magazine, coluna Ismaelino Pinto, no dia 03 de 

julho de 2011. 

Expô de Jotapinto 
continua até o dia 6 
Muito elogiada e visitada, 

encerra-se no próximo 
dia 6 de julho a exposição 
“Por Elas”, do artista plástico 
Jotapinto, que acontece no 
Espaço Cultural Conselheiro 
Clóvis Moraes Rego, do Tribunal 
de Contas do Estado 
do Pará (TCE-PA).. Jotapinto, 
é desenhista e profissional 
especialista no uso do bicode- 
pena. “Por Elas” é a sua pri- 
 
“POR ELAS” 
Obras do artista, 
que retrata mulheres 
em bico-de-pena 
recebem muitos elogios 
meira exposição individual. O 
sucesso da mostra também 
pode ser medido pela venda 
de quase todas as telas expostas. 
 
Com a exposição, Jotapinto 
faz uma homenagem a um 
dos seus temas preferidos: as 
mulheres.O artista plástico 
é engenheiro civil e acredita 
que herdou o gosto pelas artes 
de seu pai, pintor e desenhista 
e de seu tio João Pinto, pintor 
e escultor. Desde que se aposentou 
em 2002, para garantir 
o aperfeiçoamento, ele tem se 
dedicado diariamente a pintura 
com o bico-de-pena. 
Silvia Teixeira é a coordenadora 
do Centro de Memória e 
organizadora da exposição. 
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 Notícia divulgada no jornal “O Liberal”, caderno Magazine, coluna Alda Dantas, no  dia 

04 de julho de 2011: 

Arte 
Vai somente até dia 6 de 
julho a exposição “Por Elas”, 
primeira exposição individual 
do artista plástico Jotapinto, 
que acontece no Espaço 
Cultural Cons. Clóvis Moraes 
Rego, do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará. Jotapinto 
é desenhista profissional e 
especialista no uso do bicode-pena.  
Vale a pena conferir! 

 

- Intercâmbio com outras instituições  
 

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

paraenses e nacionais. 

 

Estes foram os convites recebidos  no  2° Trimestre de 2011: 
 

 Convite Instituto Carlos Gomes  

CORO CARLOS GOMES PARA O CONCERTO DE MÚSICA SACRA. 
DATA: 19 DE ABRIL DE 2011 
LOCAL: IGREJA DE SANTO ALEXANDRE – MUSEU DE ARTE SACRA 
 
 Convite recebido IBRAM para 9ª Semana Nacional de Museus: 
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 Convite recebido do MUFPA para 9ª Semana Nacional de Museus: 

O Museu da UFPA tem o prazer de convidá-lo (a) para a abertura da " 9ª Semana de 

Museus: Museu e Memória" que ocorrerá no período de 16 a 22 de maio de 2011 às 9h. 

PROGRAMAÇÃO: 

DIA 16 DE MAIO 

 ABERTURA 

 Horário: 09hs00min. 

 “Exposição Mémorias do Mirante” – do artista visual Armando Queiroz. 

Exposição de fotografias e objetos do projeto “Mirante” – obra de arte integrante do Jardim 

das Esculturas do Museu da UFPA. 

 “Exposição Mémorias da Universidade Federal do Pará”. 

 Exposição de fotografias, livros e objetos antigos da Universidade Federal do Pará. 

no período de 16 a 19 de maio. 

 OFICINAS: 

“REDESENHANDO MEMÓRIAS” - Oficina de desenhos a partir de objetos arqueológicos 

urbanos. 

Ministrante: Milton Soeiro. 

  Especialista em Memória e História da Arte / UNAMA. 

  Horário: das 10hs00min às 12hs00min. 

  Números de vagas: 15 participantes 

Faixa etária: a partir dos 15 anos. 

“De olho no chão: pisos do Museu da UFPA como integrantes de exposições de arte” 

Oficina de desenhos inspirados na composição de pisos Art Noveau na Amazônia. 

 Ministrante: Josinaldo Ferreira. 

  Professor Pesquisador em Arte e Artista Visual. 

  Horário: das 15hs00min às 17hs00min. 

Números de vagas: 15 participantes 

Faixa etária: a partir dos 15 anos. 

No período de 17 a 20 de maio. 

Horário: 10hs00min. 

 RECITAL MUSICAL: 

Dia 17: “Escola de musica da Universidade Federal do Pará”. 

Dia 18: “Escola de música da Universidade federal do pará”. 
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Horário: 16hs00min. 

 RECITAL MUSICAL: 

Dia 19: “Escola de Música da Universidade Federal do Pará”. 

Dia 20: “Escola de Música da Universidade Federal do Pará”. 

No período de 17 a 20 de maio. 

Horário: 16hs00min. 

 CICLO DE PALESTRAS: 

Dia 17: “Memórias do negro na coleção Vicente Salles” 

Palestrante: Prof. Luiz Augusto Leal. 

Doutorando em História / UFBA. 

Dia 18: “Memórias afetivas em processos de educação museal” 

Palestrantes: Profª. Janice Lima Moreira (mestre em Educação Políticas Públicas / UFPA). 

Prof. Paulo Souza (Mestrando em Artes / UFPA). 

Coordenadoria de Arte/Educação – Museu da UFPA. 

Dia 19: “Moda, Museu e Memória” 

Palestrante: Profª. Almira Martins (Mestre em Desenvolvimento Local da Amazônia e 

Sustentabilidade/UFPA). 

Dia 20: “Cápsulas do Tempo” 

Palestrante: Armando Queiroz (artista visual). 

 

 Convite para os 110 anos do Arquivo Público do Pará no dia 19 de maio, exposição, 

palestras e visitas guiadas contando a historio do  Arquivo Público do Pará. 
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 Convite do Museu Histórico Nacional para o dia 18 de maio, lançamento do Guia 

Nacional de Museus, auditório do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, com a 

presença da ministra de Estado da Cultura, Ana de Holanda e do presidente do IBRAM, 

José do Nascimento Junior. 

 
 

 

 Convite para exposição “Imagens do Brasil – Lasar Segall”, no dia 13 de maio em Ouro 

Preto, Minas Gerais. 
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 PALESTRA DA PROFª DRª HELOISA COSTA, mestra no Programa de Pós-Graduação 

em museologia da UNIRIO E MAST. Sua formação é em história e museologia. Já 

dirigiu o Instituto de Patrimônio da Bahia, é curadora do Museu Rondin da Bahia, fez 

doutorado no Canadá em Museologia. Auditório do MPEG, na Magalhães Barata. 

      Rosangela Britto (museóloga, arquiteta, artista plástica) 

 

 Convite para exposição  “Reverso”, no Museu da UFPA, 26 de maio de 2011: 
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 Convite para exposição “Impressões Digitais”  no dia  28 de junho de 2011, na Fotoativa: 

 

 Convite para exposição “Além do Jardim”, dia 08 de junho no CCBEU: 
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 Convite do MUFPA para exposição de pintura dia 30 de Junho de 2011, quinta às 

19:00hs 

“Soldados da Borracha” de Margalhoaçú 
 

 
 

 

 Convite do MUFPA para exposição de Josinaldo Ferreira em 30 de junho: 
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-  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 2° trimestre de 2011 
MÊS ORDEM N° DE PESSOAS N° DE DIAS ABERTO 

Abril 1947 a 1951 03 17 

Maio 1952 a 2175 215 22 
Junho 2176 a 2246 69 20 
 
 

Registramos neste 2° Trimestre de 2011 a visita de 181 alunos do Colégio Santa 

Catarina, acompanhados do Professor Octávio Rangel Filho, professor de história do Brasil. 

Na ocasião o professor ministrou aulas no espaço do Memorial e Gabinete Histórico, dando 

ênfase a Proclamação da República e a importante  participação do paraense General de 

Brigada Innocencio Serzedello Corrêa. Evidenciando, desta maneira, a missão do Memorial 

Serzedello Corrêa de difundir e promover o estudo através dos documentos históricos sobre a 

sua guarda. 

 
- 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 à 

sociedade a memória Institucional.  

 

Solicitamos através de memorando n° 11.2011/05681-9, para o Gabinete da 

Presidência, permissão para pesquisa de preço das molduras de fotos adquiridas por este 

Tribunal para compor acervo cultural. Recebemos autorização no dia 30 de maio de 2011 

para providências. Através de memorando nº 22 para diretor do Departamento de 

Administração enviamos os orçamentos das referidas molduras.  
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5.2  Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo. 
 

A equipe do Centro de Memória finalizou as correções do catálogo comemorativo 

das exposições do I Ano do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo. O catálogo 

visa 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 e 

parcerias culturais. 

Recebemos no dia 24 de maio a solicitação para cessão de uso Espaço Cultural 

Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo do artista plástico Jotapinto, encaminhamos ao Gabinete da 

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

referido espaço. De ordem, do Gabinete da Presidência recebemos resposta do memorando n° 

20011/05541-9 para as providências necessárias. 

Exposição “Por Elas”: Ações administrativas. 

Tão logo foi aprovada a solicitação da cessão de uso, marcamos reunião com  o 

artista Jotapinto para os detalhamentos dos procedimentos e das ações para gerenciar a 

exposição denominada “Por Elas”. 

No dia 30 de maio foram definidos data, horário, circuito expositivo, música, visita 

ao atelier do artista, montador, número de convites, modelo do convite, modelo da filipeta, 

curadoria, currículo do artista, foto do artista, som, divulgação nas mídias interna e externa, 

seleção e  etiquetagem dos convites, e convite virtual; 

  

Dia 25 de maio foram solicitadas propostas aos montadores especializados na área de 

exposições; 

 Ficou definido em 30 de maio que seria servido suco e água, com os garçons deste 

Tribunal e música da Rádio TCE. Foi comprado de 07 quilos de massa de fruta nos sabores 

goiaba e bacuri; 

 Dia 27 de maio foi solicitado à Divisão de Apoio aos Conselheiros a impressão das 

etiquetas para os convites; 

 No dia 01 de junho de 2011 foi solicitado a divulgação nas mídias interna (quadro de 

avisos, Intranet) e externa (jornais); 

 Enviado convite virtual em 06 de junho de 2011 (cinqüenta e três unidades) 

 Entregue ao artista 50 convites impressos; 
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 Foram impressos 300 unidades de convites, sendo enviados pelos Correios e através de 

carro deste Tribunal; 

 Foi solicitado, via memorando, apoio no dia da montagem da exposição, assim como, 

entrada de pessoas e veículos (no pátio interno do TCE). No dia 15 a partir das 13 horas 

iniciamos e acompanhamos o serviço de montagem e a finalização ocorreu às 21 horas; 

 Circuito expositivo composto por painéis pintados de marrom chocolate; painel principal 

com 09 telas, dois painéis laterais com 04 telas cada, dois cubos com os respectivos estudos 

das telas e painel da ficha técnica. 

 Por sugestão do conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, o Coral do TCE se apresentou 

na abertura da exposição cantando duas músicas. 

 

“Por Elas”: o evento: 

Foi notícia na Intranet do TCE: “Na manhã desta quinta-feira 16, no Espaço Cultural 

Cons. Clóvis Moraes Rêgo, aconteceu a abertura da exposição “Por Elas”, do artista plástico 

João Otavio Pinto, mais conhecido como Jotapinto. Desenhista e profissional especialista no 

uso do bico-de-pena, Jotapinto estréia com a sua primeira exposição individual, em 

homenagem a um dos seus temas preferidos: mulheres.  

O artista é engenheiro civil e acredita que herdou o gosto pelas artes de seu pai, 

pintor e desenhista e de seu tio João Pinto, pintor e escultor. Desde que se aposentou em 

2002, para garantir o aperfeiçoamento, ele tem se dedicado diariamente a  pintura com o 

bico-de-pena.” 

Importante registrar que o trabalho de Jotapinto revela técnicas tridimensionais no 

uso do bico-de-pena além da delicadeza nas cores. Arnaldo Torres, chargista e editor de 

artes, cita o trabalho do artista como “maravilhoso e diferente do tradicional”. “O bico-de-

pena é uma exposição rara e, além desta técnica, Jotapinto trabalha com caricaturas com a 

distorção da figura humana, comparando-as até com o grande Picasso”, elogia Torres, que 

assina ATorres. Outro visitante da exposição foi o cartunista J. Bosco, que acrescenta a 

importância da divulgação de um órgão público para com os artistas paraenses. Bosco afirma 

também que: “estava faltando uma exposição com o método de bico-de-pena, rara nos dias 

atuais por conta da tecnologia”. 

A exposição foi prestigiada pelos conselheiros Cipriano Sabino, Luis Cunha, Ivan 

Cunha, Nelson Chaves e Lourdes Lima. O presidente do TCE, parabenizou o artista e sua 

obra, e acrescentou que ao franquear o Espaço Cultural Cons. Clóvis Moraes Rêgo para mais 

uma exposição, é uma das formas de se integrar o local com a sociedade. Segundo o 



 

 23 
 

conselheiro Nelson Chaves, a finalidade do espaço é expor e divulgar para a sociedade 

obras de artistas paraenses. 

A abertura da exposição “Por Elas” foi encerrada com a apresentação do Coral do 

TCE-PA, regido pelo maestro Jeremias Progenio, e composto por servidores do tribunal. Na 

ocasião o grupo apresentou as peças “La Paloma” e “Dona”. 

 
5.3  Biblioteca Ministro Benedito Frade 

 
 

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

 

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

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

aos estagiários e servidores do TCE/PA. 

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

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

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. 

 
- Atividades Desenvolvidas: 
- gerenciar unidades, redes e sistemas de informação 
 

 Implementar atividades cooperativas entre instituições 

No segundo trimestre, a biblioteca esteve na fase de negociação de parceria técnica 

com o Arquivo Público do Pará para a execução das atividades de higienização e 

acondicionamento do acervo fotográfico, referente ao projeto de exposição comemorativa em 

2012 com o tema “Tribunal de Contas do Estado do Pará: 65 anos a serviço da sociedade”. 
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- Ações em gestão de acervo 
 

As ações de desenvolvimento do acervo proposto para a Biblioteca terão como 

objetivo, a consonância dos interesses da Instituição com 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, torna-se 

necessário, a implantação de mecanismos de controle que auxiliem os bibliotecários na 

composição do acervo, a fim de promover a integração das fontes eletrônicas às coleções e 

serviços, o que altera o paradigma, de centrado no armazenamento para centrado no acesso. 

 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 semestre, o levantamento de publicações nas áreas correlatas e afins 

para compor e atualizar o acervo de sua coleção. 

Foram adquiridos 10 títulos, neste segundo trimestre, dos quais todos foram por 

doação. 

 

 Preservação/Conservação: 

A Biblioteca encontra-se em processo de preservação e conservação do material 

avaliado em 2010. Neste segundo trimestre, foram encadernados as “Prestações de Contas do 

Governo do Estado dos anos: 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989” e  iniciada a digitalização 

do livro, “Notícia Histórica do Tribunal de Contas do Estado do Pará, volume 1 e 2”, da 

autoria do conselheiro José Maria de Azevedo Barbosa. 

 Descarte: 

Processo de retirada de material bibliográfico, com a aprovação da Comissão da 

Biblioteca, daquilo que não mais atenda às necessidades da comunidade, para fins de doação 

ou eliminação. 
Quadro 3: Descarte, por tipo de material, no período de abr./jun. 2011: 

Tipo de Material Período Motivo 
D.O.E Diversos Excesso de duplicidade de exemplares. 
Jornais Mar., Abr.e Mar. 2011 Interesse temporário 
Revistas Diversos Interesse temporário 
Informativos diversos Diversos Interesse temporário 
 



 

 25 
 

O material descartado visa possibilitar a economia de espaço, 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 533 itens incorporados, 19 foram 

livros, 38 fascículos de periódicos, 97 artigos de periódicos, 262 jornais e 136 legislação, 

conforme ilustra a tabela 1. 

  
Tabela 1: Processamento técnico, por tipo de material, no período de abr./jun. 2011: 

Processamento Técnico 
Período Tipo de Material Abril Maio Junho Total 

Livros 19 0 0 19 
Fascículos de periódicos  17 5 16 38 
Artigos de periódicos  20 50 27 97 
Jornais 79 84 80 243 
Legislação 39 49 48 136 
TOTAL 174 188 171 533 
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, através 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 de empréstimo domiciliar de publicações para os usuários internos. 

 
 
 



 

 26 
 

Tabela 2: Circulação, por tipo de movimentação, no período de abr./jun. 2011: 
Circulação 

Período  Tipo de Movimentação Abril Maio Junho 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. 

 Orientação à normalização de trabalhos acadêmicos: 
 

O serviço de orientação à normalização de trabalhos acadêmicos segundo as normas 

da ABNT, atendeu neste segundo trimestre 3 solicitações. 

 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 segundo trimestre 4 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 que precisam acompanhar estes 

avanços, pois a razão, 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 280 acessos, sendo 51% servidores e 49% usuário 

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

Acesso à internet 
Período Tipo de Forma Abril Maio Junho 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 segundo trimestre atendeu 165 solicitações, conforme 

demonstrado na tabela abaixo.   
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Tabela 4: Reprodução de documentos, por tipo de documentos, no período de abr./jun. 2011: 
Reprodução de Documentos 

Período  Tipo de Reprodução Abril Maio Junho 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. 

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 em legislação e jurisprudência, por tipo de ato, no período de abr./jun. 2011: 

Pesquisa em Legislação e Jurisprudência 
Período Tipo de Ato Abril Maio Junho 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. 

 
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: 
                                      
- SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DOS EDIFÍCIOS - Esta Divisão efetuou o trabalho de 
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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) 
             De abril  a início de junho, foram executados serviços 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. 
            Abril: Apoio durante a realização do Encontro “Conversando com o Controle 
Interno” no auditório da FIEPA. 
                       Apoio no treinamento do pessoal da FUNCAP, no auditório do TCE. 
            Maio: Serviços de limpeza pela troca de forro de gesso na sala de Planejamento, 
durante dois finais de semana. 
                       Serviços de limpeza  na sala do Protocolo em final de semana, por conta de 
serviços de engenharia. 
            Junho: Para a Semana do Meio Ambiente, foi preparado pela equipe de limpeza o 
auditório do TCE, antes e após o evento. 
                          Houve também a colaboração da equipe na exposição ocorrida no Centro de 
Memória do TCE,  do artista plástico Jotapinto, de 16/06 a 06/07/2011. 
                          Foi dado apoio pela equipe, durante o IV Fórum do TCE e Jurisdicionados, 
de 20 a 22 de junho, no Hangar. 

Diariamente é feito o serviço de manutenção nos tanques da fachada da trav. Quintino 
Bocaiúva, a fim de garantir não só a oxigenação da água, como também, a correta e adequada 
alimentação dos peixes ali existentes.  

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

Além de todos os dias, nos finais de semana, é realizado 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. 
 

6.1.a. Seção de Administração dos Edifícios 
Informamos as atividades desenvolvidas pela Seção de Administração de Edifícios: 

Organizar e administrar férias,  substituições de servidores da limpeza, vigilantes, 
distribuição dos vales alimentação aos servidores e policiais militares que fazem parte da 
segurança desta Corte de Contas. 

E também, efetuamos trabalhos de limpeza e manutenção nas áreas internas e 
externas do TCE, Edifício Sede,  anexos I, II, III e Escola de Contas deste Tribunal no 2º 
trimestre do ano de 2011. 
           Abril: Apoio durante a realização do Encontro “Conversando com o Controle Interno” 
no auditório da FIEPA. 
             Apoio no treinamento do pessoal da FUNCAP, no auditório do TCE, onde 
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adequamos o ambiente com a instalação de computadores para dar suporte ao evento. 
 Também foi feita a troca de fechadura da porta de vidro do acesso pelo Setor 

Jurídico. 
 Por não atender as nossas necessidades, entregamos ao setor de Patrimônio, 01(uma) 

enceradeira e 01(uma) máquina de pressão Wap. 
Devido os serviços para instalação de novos elevadores que servem os anexos II e III, 

com trabalhos até nos finais de semana. Por este motivo, estamos trabalhando aos domingos, 
em virtude de muita sujeira acumulada não retirada pela empresa contratada. 

Maio: Foi feita a retirada do forro da sala de Acessória de Planejamento nos finais de 
semana sendo que posteriormente, realizamos os serviços de limpeza no local, no domingo. 

Deslocamento de servidores para efetuarem serviços de limpeza no Protocolo, devido 
a obra ali realizada pelo Setor de Engenharia do TCE. 

Junho: Para a Semana do Meio Ambiente realizamos no Auditório do TCE, a 
limpeza, a arrumação de mesas, cadeiras e plantas para tornar o ambiente bem agradável para 
os participantes presentes ao evento. 
 Para a exposição “Por Elas” no Centro de Memória, realizamos serviços de limpeza 
do local e cedemos servidor para ajudar na arrumação do evento solicitado pela Coordenação 
do mesmo. 
 Agradecemos a esta Divisão de Apoio Administrativo, que sempre esteve nos 
apoiando e disponibilizando os materiais necessários para o bom desempenho de nossas 
atividades nesta Seção. Destacamos a grande contribuição dos servidores que fizeram parte 
de nossos quadros realizaram neste Órgão. E esperamos que outros também venham somar e 
possamos apresentar um trabalho satisfatório nesta Casa.  

Reiteramos nosso compromisso com esta Casa, prestando serviços quando 
solicitados. 
 

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 Material; 

 - Solicitações atendidas: 
 20% - para  Conselheiros, Auditores e Diretores; 
 50%  para  fiscalizações do D.C.E.; 
 15,%  para  Divisão de Material; 
 10%  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. 
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- Infraestrutura: 
 Novos componentes recebidos: Dois televisores de LCD para uso no prédio sede e na 

Garagem; 
 Componentes recebidos  para ampliação: Nenhum; 
    Componentes para adequação: Nenhum; 
 Conservação/manutenção de componentes: Manutenção periódica nos equipamentos 

de informática; 
 Melhorias implantadas em componentes: Nenhum. 

 
- Licenciamentos efetuados em viaturas:  
             29                Total    =    R$  100,78 
 
 
- Contratos novos ou renovados : 

 Nenhum 
 
 
- Seguros novos ou renovados : 

 Nenhum. 
 
- Ações de aperfeiçoamento / melhorias implantadas : 
 
- Administrativas :     

 Aprimoramento do modelo de gestão participativa; 
 Treinamento da equipe de apoio, objetivando qualificá-la para o atendimento de 

todas as demandas requeridas à  Seção de Transporte. 
- Operacionais :  

 Redefinição das atribuições e horário da equipe de apoio. 
 

 
- Melhorias de resultados alcançados : Participação mais efetiva da equipe de apoio, resultando 

na melhoria dos serviços e consequentemente maior eficácia no desempenho das atividades 
diárias.  

 
- Recursos Humanos : 

 Foi formalizada a contratação de dois novos funcionários para a Seção. Dando 
prosseguimento a adequação da equipe de apoio, efetuamos a lotação de um 
funcionário na sala da Chefia da Seção, que auxiliará nas atividades administrativas 
diárias, e o outro foi lotado na Garagem da Seção de Transporte, onde desenvolverá 
suas atividades.   
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6.1.c. Seção de Engenharia de Manutenção 
Atendimento: 
Serviços executados: 

 
- Parecer Técnico referente ao 2º Termo Aditivo objetivando a prorrogação de prazo 
ao Contrato nº 18/2010; 
- Parecer Técnico a fim de oficiar a empresa NORTECH, responsável pelo 
fornecimento dos equipamentos de ar condicionado para a Escola de Contas; 
- Desenvolvimento do projeto arquitetônico do Edifício Anexo VI e termo de 
referência dos projetos complementares;  
- Elaboração de planilhas de custos estimados para construção do Edifício Anexo VI; 
- Parecer relativo ao refrigerador instalado na copa de apoio aos conselheiros, cujo o 
teor era recuperar o referido refrigerador ou a compra de um novo; 
- Parecer sobre o Pregão Presencial nº 14/2011, o qual trata da compra de 
equipamentos de climatização; 
- Emissão de e-mails à empresa Elevadores ATLAS SCHINDLER, a respeito de 
pendências de serviços; 
- Elaboração de Termo de Recebimento definitivo dos elevadores novos, objetos da 
Tomada de Preço nº 01/2010;  
- Elaboração de parecer quanto a necessidade de serem colocados ventiladores nos 
elevadores novos instalados no Edifício Anexo II; 
-Participação no processo licitatório Carta Convite nº 01/2011, referente a contratação 
de serviços de elaboração dos projetos complementares para a construção do Edifício 
Anexo VI do TCE/PA, projetos estrutural, hidro-sanitário, elétrico, PCDA, rede 
estruturada de telecomunicação (dados e voz), prevenção de incêndio e pânico e de 
climatização; 
-Participação no processo licitatório Pregão Presencial nº 2/2011, referente a 
contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a central telefônica 
do TCE/PA, modelo MD-110 de fabricação Ericsson-Matec, tendo como vencedora a 
empresa WECON; 
-Participação no processo licitatório  Pregão Presencial para aquisição de 
equipamentos de ar condicionado tipo janela, splits tipo cassete e de teto, processo nº 
2011/02263-5; 
-Elaboração de layout e projetos elétrico e de telecomunicações (dados e voz) para as 
obras das reformas dos seguintes locais: Protocolo no ed. Sede; Escola de Contas 
(prédio anexo); 
-Análise técnica nas faturas da operadora de telefonia fixa Oi (4) com os consumos de 
ligações telefônicas (4); 
-Análise técnica nas faturas da operadora de telefonia móvel (Oi móvel) com emissão 
de relatórios mensais, indicando os usuários que ultrapassaram o limite de utilização 
estipulado por Ordem de Serviço da Presidência; 
-Elaboração de relatórios de consumos de energia elétrica e de telefonia fixa. 
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-Administração e prestação de contas referentes aos suprimentos de fundos recebidos 
pelos servidores da Seção de Engenharia  pelos materiais empregados nas diversas 
obras e serviços neste Tribunal; 
-Parecer referente às condições do banco de baterias do equipamento nobreak, que 
atende aos servidores do Centro de Tecnologia da Informação deste Tribunal, 
recomendando a imediata substituição das baterias, preservando a autonomia do 
sistema, bem como a proteção dos dados ali trafegados quando da falta de energia 
elétrica; 
-Adequação no layout da entrada do gabinete do conselheiro Luis Cunha; 
-Elaboração dos layouts das placas de sinalização visual (alarme, aviso e atenção); 
-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 dos equipamentos de ar condicionado, para a Escola de Contas; 
- Desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e elétricos do galpão da tv. 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; 
 
Instalação reforma e construção: 
Instalação de ar condicionado e elevadores: 

 
- Continuação dos serviços de reforma do elevador do prédio sede, onde será 
executada a troca das portas existentes por portas em aço inox; os 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. Pelo 
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 pela revisão completa dos componentes de seu equipamento, além de 
limpeza e ajustes gerais sem reposição de peças danificadas, executado pela empresa 
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER; 
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- Manutenção preventiva e corretiva nos elevadores novos instalados para atender os 
edifícios anexos  II e III, executado até os meses de abril, maio e junho, através da  
empresa, ELEVADORES CORSEP. Serviços dentro da garantia oferecida pelo 
fabricante e ratificada pelo edital. 
- Instalação de ar condicionado tipo janela de 30.000 btus/h, juntamente com a caixa. 
Local de instalação, sala da DMP; 
- Instalação de ar condicionado tipo janela de 10.000 btus/h, juntamente com a caixa. 
Local de instalação, sala dos técnicos da Seção de Engenharia de Manutenção; 
- Instalação de ar condicionado tipo air split de 18.000 btus/h. Local de instalação, 
gabinete do conselheiro Ivan Cunha; 
- Recuperação das seguintes unidades de ar condicionado air split: Comunicação e 
expediente do DCE. 
- Elaboração de parecer solicitando ao setor competente  a necessidade de contratação 
de manutenção a ser firmado entre a empresa Modulo Engenharia e o TCE ratificando 
o a manutenção    
- Manutenção corretiva em duas centrais de ar condicionado, os quais foram 
substituídos as bombas de condensação e o sensores de temperatura e degelo; 
- Entrega dos elevadores de fabricação ORONA, instalados para atender os edifícios 
anexos II e III ; 

 
Instalação elétrica /lógica /telefone/som ambiente/ORM Cabo: 
Elétrica: 
- Troca de luminárias antigas por novas 100% reflexivas nos seguintes locais: 1ª e 5ª 
CCE, corredor do 5º pavimento do Anexo II; 
-Instalação de dois circuitos elétricos trifásicos para atender aos novos elevadores instalados 
no Anexo II, inclusive com proteções elétricas contra sobrecarga e curto-circuito; 
-Otimização, redimensionamento e instalação de novos circuitos elétricos para as redes 
estabilizada e normal, compreendendo, o lançamento de eletrodutos, acessórios, cabos, 
tomadas, serviços de conexões, montagem de luminárias, etiquetagem, ativação e testes de 
funcionamento para pontos elétricos, em função das obras de reforma do gabinete do 
conselheiro Luis Cunha; 
-Otimização, dimensionamento e instalação de novos circuitos elétricos para aparelhos de ar 
condicionados compreendendo, o lançamento de eletrodutos, acessórios, cabos, tomadas, 
serviços de conexões, proteção elétrica, etiquetagem e testes de funcionamento para a sala da 
Engenharia de Manutenção (área estacionamento); 
-Instalação de mais duas tomadas elétricas para atender aos trabalhos da equipe que analisou 
as contas do governo; 
-Instalação de um circuito elétrico, pertencente à rede estabilizada, para atender a uma 
impressora laser na 5ª CCE; 
-Instalação de um circuito elétrico para atender uma máquina lavadora tipo jato de pressão 
wap e uma tomada para microcomputador (Gisela) na Escola de Contas Alberto Veloso; 
-Revisão nos sistemas de iluminação da garagem do TCE, na tv. Alm. Wandenkolk, e dos 
Edifícios Anexos II e III; 
-Substituição de um banco de capacitores do equipamento estabilizador de tensão, 50KVA 
que atende a rede estabilizada de energia elétrica do TCE/PA; 
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-Acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois 
estabilizadores de tensão, um de 50KVA e outro de 30KVA, que atendem as redes 
estabilizadas de tensão, utilizadas pelos equipamentos de informática deste Tribunal, 
computadores, impressoras, switch, etc. ; 
-Serviços de substituição das luminárias da 5ª CCE e corredor do 5º pavimento; 
-Instalação de luminárias nos depósitos instalados na Escola de Contas. 
Lógica 
- Instalação de dois pontos de lógica na sala da Corregedoria. 
Som Ambiente 
-Monitoração dos serviços de operação do sistema de som do Plenário e do Auditório; 
-Instalação de potenciômetros (controladores de áudio) na 3ª CCE e no gabinete do 
conselheiro Luis Cunha; 
-Parecer técnico para recebimento de diversos equipamentos de áudio solicitados através de 
licitação, Pregão Eletrônico 19/2010, processo nº 2011/06896-9. 
Vídeo/TV: 
-Acompanhamento dos serviços de instalação de um ponto adicional, para recebimento do 
sinal de TV a cabo da empresa ORM Cabo, nos gabinetes da conselheira Lourdes Lima e  do 
conselheiro Luis Cunha; 
-Solicitação de reparos\substituição de decodificador com defeito nos gabinetes, da 
Presidência  e da conselheira Lourdes Lima; 
-Instalação de um cabo de vídeo tipo VGA para atender a um projetor de imagem (instalado 
no teto) na sala de reunião do Departamento de Informática. 
Telefonia: 
-Instalação de dois ramais para uma sala na Escola de Contas Alberto Veloso (Mariluce) e 
programação na central telefônica para alteração do modo atendimento; 
-Instalação, programação e testes de funcionamento em um aparelho de fax-simile nas 
seguintes salas: Capacitação, Secretaria e gabinete da Presidência;  
-Solicitação de 10 aparelhos digitais para uso integrado com o sistema da central telefônica 
MD-110, sendo que parte destes, ficaram como reserva técnica para gabinete de conselheiro, 
agilizando assim, nosso atendimento aos usuários; 
-Ativação e entrega de um aparelho celular com linha da Oi-Corporativa para a chefia de 
gabinete da Presidência, sra. Emília e outro com linha para o capitão Soares, a serviço da 
Presidência deste Tribunal de Contas; 
-Verificação de problemas/defeitos em aparelhos celulares e posterior encaminhamento de 
nove aparelhos em uso por funcionários do TCE, à assistência técnica autorizada para sanar 
defeitos de fabricação; 
-Ativação de privilégio para ligações de longa distância para o ramal 0508, Seção de 
Finanças; 
-Ativação de privilégio para ligações para celular para o ramal 0635, assistência social no 
setor Médico-Odontológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 35 
 

- Serviços de operação das mesas telefônicas da central: 
 

Meses nº de 
Ligações 

Abr 5847 

Mai 6677 

Jun 5641 

Total 18.165 

 
Obras civis executadas por terceirização: 

 
a) Substituição da haste da cancela de acesso ao TCE  pela  av. Nazaré; 
b) Reforma e adaptação de uma sala para os técnicos da Seção de Engenharia. 

 
Obras civis executadas com recursos próprios: 
-Fechamento de vãos de ar condicionado em algumas salas e retoque na parede da copa do 2º pav., na 
manutenção geral feita no térreo,1° e 2° pavimentos do Edifício Sede; 
-Continuação das obras de reformas do gabinete do conselheiro Luis Cunha;  
 
 

-PM 020/2011 - recomposição do forro da sala do Planejamento da Presidência do TCE/PA; 
-Fechamento de vão lateral esquerdo do galpão do Anexo V  (tv. 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; 
-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; 
-Substituição de 11(onze) torneiras de fabricação DECA dos lavatórios dos banheiro do Edifício Sede; 
 

 

Expediente: 
Memorandos, pedidos de materiais e serviços: 
 

PROCESSO SAÍDA DISCRIMINAÇÃO / LOCAL 

  Memorando com o orçamento atualizado dos corrimãos das escadas do Ed. Sede para 
subsidiar o preço de referência do Edital 

  Pedido de material para complementação do piso tátil da calçada externa do TCE 

  Pedido de material para aquisição das placas de programação visual (alarme, aviso e 
atenção) 

  Pedido de telhas Brasilit p/ complementação da cobertura do Ed. Sede e Escola de 
Contas 

  Pedido de material para impermeabilização da laje da cobertura do Anexo III 

2011/01266-4 02/02/2011 Solicitação de suprimento de fundo para Jorge Cabral de Castro - R$ 3.000. 
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2009/09961-5 18/01/2011 Resposta sobre mobiliário comprados da empresa ARTLINE. 

2011/01974-3 21/02/2011 Recuperação da cancela do 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, com vcto.14/03/2011, ligações de 13/01/2011 a 
13/02/2011. 
 

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

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

 
Termos de Referências: 
-Termo de Referência n° 05/2011 referente a aquisição de materiais e serviços para a 
construção da sala de fisioterapia do TCE 
-Termo de Referência n°  08 /2011 referente a aquisição de materiais e serviços para limpeza 
e filtragem dos tanques do Edifício Sede do TCE; 
-Termo de Referência para aquisição de materiais e serviços para acabamento dos halls dos 
elevadores do Anexo II e Edifício Sede do TCE; 

-Termo de Referência nº 04/2011, referente a aquisição de equipamentos de ar condicionado 
para a sala de 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 

a) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 014/2010, firmado entre este Tribunal de 
Contas e a empresa  Atlas Schindler; 

 
Seguros: novos ou renovados 

a) Sem alteração 
Ações de aperfeiçoamento e/ou melhorias implantadas na unidade: 
 

a) Administrativas:  
- São feitas reuniões com o objetivo de manter organizadas as ações da Seção; 
- Através da organização de atividades, procuramos dinamizar o atendimento aos usuários dos 
nossos serviços e, com isso, suprir algumas dificuldades.  
b) Operacionais: 
- Dentro das possibilidades, estamos procurando planejar os serviços que permitam uma 
previsibilidade de ações, procurando otimizar a produtividade e tirar o máximo proveito da mão de 
obra disponível; 
- Estamos em constante aperfeiçoamento no que se refere ao sistema de registro de chamadas para 
serviços, com o objetivo de atender a todos os chamados no menor tempo possível; 
- Sempre que possível, nossos funcionários estão trabalhando individualmente, com o objetivo de 
alcançarmos mais de uma frente de trabalho simultaneamente; 
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- Como forma de agilizar alguns serviços, estamos adotando como prática a inversão no horário de 
trabalho de alguns de nossos funcionários, de acordo com as necessidades. 

 
Melhorias de resultados alcançados: 

- De acordo com os nossos registros, aumentamos os atendimentos nesse trimestre, conseguindo 
atender a quase todos os chamados em pouco tempo; 
- Com o planejamento, além dos atendimentos de manutenção corretiva, conseguimos efetuar 
alguns serviços de benfeitorias; 
- Estamos procurando executar com a mão de obra existente aqui no TCE alguns serviços que 
normalmente eram terceirizados, como remanejamento, montagem e desmontagem de 
divisórias, entre outros, com isso diminuindo gastos.   

Recursos Humanos: 

a) Estamos evitando ao máximo fazer com que os nossos funcionários tenham que ficar em 
serviço por um tempo além do seu horário normal de expediente, mesmo com posterior 
compensação, procurando, com isso, além do aumento na produtividade, evitar o desgaste 
excessivo do funcionário; 

   

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 do 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; 

Acompanhamento das atividades relativas ao recadastramento on line dos 
servidores do TCE-PA; 

Planejamento, coordenação e acompanhamento das atividades desenvolvidas pela 
Unidade Técnica Gestão de Pessoas - Promoex, com ênfase no acompanhamento das 
atividades de consultoria contratada 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: 
 01    (uma) declaração; 
 014  (quatorze) ofícios; 
 033  (trinta e três) memorandos. 
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6.2.a.  Seção de Controle de Pessoal 
Cumprindo determinação, esta Seção expõe suas atividades ocorridas no 2º trimestre de 
2011. 
- Atendimentos: 
a) tipos de serviços praticados: 
 Elaboração de 262 (duzentos e sessenta e duas) Portarias do nº 25.120 ao nº 25.390. 

03 Aposentadorias 
01 Inspeção in loco 
18 Licenças – pessoas  família 
29 Licenças prêmios 
82 Licenças para tratamentos de saúde 
02 Escalas de férias 
06 Exonerações cargos em comissão 
17 Nomeações cargos em comissão 
09 Concessões diárias 
07 Suprimentos de fundos 
04 Dispensas funções 
02 Designações exercer funções 
16 Processos licitatórios 
24 Substituições 
03 Exercer atividades 
03 Dispensas servidores temporários 
04 Programações orçamentárias 
02 Concessões pensões 
26 Concessões gratificações 
01 Designar Comissão Auditoria Especial 
01 Designar Comissão Especial de Baixa/Alienação de Bens 
01 Designar Comissão Auditoria Operacional 
01 Tornar sem efeito Portaria. 

 Elaboração de 68 (sessenta e oito) Ordens de Serviço; 
 Elaboração de 08 (oito) certidões de tempo de serviço;  
 Elaboração de 22 (vinte e dois) termos de contratos de servidores temporários; 
 Elaboração de 04 quatro) termos de distratos de servidores temporários; 
 Informações em expedientes acerca de antecipação e transferência de férias, e licença 

prêmio, e concessão de licença prêmio e outros direitos dos servidores. 
 
- Coordenadoria de Atendimento Médico-Odontológico 

Esta Coordenação, no segundo 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 e hospitalares 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 
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funcionários.  
Dando continuidade às atividades do Projeto Bom Vizinho, alunos das 16 turmas 

da Escola Marluce Pacheco passaram por procedimento de triagem realizado pela equipe da 
CAMO, por meio de exame odontológico clínico individual. O agendamento e tratamento 
odontológico teve início no mês de maio de 2011. 

 
A III Semana do Meio Ambiente aconteceu entre os dias 06 e 10 de junho, 

organizada pela equipe da CAMO. Durante a semana, realizamos a Gincana Ecológica, 
arrecadando mais de 500 materiais, entre medicamentos vencidos, pilhas, baterias e celulares, 
que foram destinados corretamente pelo TCE. A equipe da CAMO continua coletando esses 
materiais junto aos servidores e encaminhando aos pontos corretos de coleta. 

Nos dias 20, 21 e 22 de junho, a equipe médica e de enfermagem prestou 
atendimento no IV Fórum TCE, realizado no Hangar. 
- Resultados alcançados: 
 
- Atendimento Médico: 
 Drª  Roseane Chalu Pacheco Abr Mai Jun total 
Consultas 57 79 50 186 
Chegadas atrasadas 5 3 1 9 
Saídas sem retorno 6 14 3 23 
Saídas com retorno 2 6 10 18 
Atestados 2 12 3 17 
                                       Total 72 114 67 253 
Dr. Mario Ernesto Abr Mai Jun total 
Consultas 27 20 46 93 
Atestados 1 1 1 3 
Saídas antecipadas sem retorno 6 x 3 9 
                                       Total 34 21 5 105 
Dr.  Gilberto Ericssen Abr Mai Jun total 
Consultas 98 112 84 294 
Chegadas atrasadas 1 2 3 6 
Saídas sem retorno 10 17 13 40 
Saídas com retorno 2 1 2 5 
Atestados 3 4 1 9 
                                       Total 114 136 103 354 
Dr.  Vasco Vieira Abr Mai Jun total 
Consultas 87 56 112 255 
Chegadas atrasadas x x X x 
Saídas sem retorno 4 2 3 9 
Saídas com retorno x x 2 2 
Atestados 2 2 3 7 
                                       Total 93 60 120 273 
Atendimento Odontológico: 

Drª Larissa Abr Mai Jun Total 
Consultas 26 43 31  
Profilaxias 16 20 22  
Aplicações tópicas de flúor 16 20 22  
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Exodontias decíduo 02 04 04  
Tartarectomias 16 20 22  
Selamentos fóssulas / fissuras 02 02 06  
Restaurações 06 16 09  
Capeamento pulpares 03 02 02  
Emergências 02 03 01  
Total de procedimentos 89 130 119  
Drª Marília Abr Mai Jun Total 
Saídas sem retorno 02 05 01 08 
Saída com retorno 00 00 00 00 
Consultas 14 18 20 52 
Profilaxias 12 23 4 39 
Aplicações tópicas de flúor 12 23 14 49 
Emergências 03 02 04 09 
Exodontias  01 02 02 05 
Tartarectomias 14 18 20 52 
Selamento fóssulas / fissuras 02 03 04 09 
Restauração 14 15 04 33 
Capeamento pulpar 01 01 01 03 
Total de procedimentos 85 110 84 279 
Drª Rejane Abr Mai Jun Total 
Saídas sem retorno 00 02 00 02 
Saída com retorno 00 00 01 01 
Consultas 20 25 36 81 
Profilaxias 20 25 36 81 
Aplicações tópicas de flúor 20 25 36 81 
Emergências       02       04        26 32 
Exodontias  01 01 06 08 
Tartarectomias 13 14 21 48 
Selamentos fóssulas / fissuras 03 06 00 09 
Restaurações 11 09 27 47 
Capeamentos pulpares 00 00 00 00 
Total de procedimentos 89 101 189 379 
 

- Atendimentos de Enfermagem 
 
Atendimento de Enfermagem Abr Mai Jun total 

Aplicações de injetáveis 35 41 35 111 
Aerossol 15 12 10 37 
Aferições de PA 94 112 125 331 
Aferições de temperatura  03 02 05 
Aferições de peso 10 02 07 19 
Aux. a procedimentos médicos 05   05 
Aux. a procedimentos odontológicos  01 02 03 
Aux. procedimentos fisioterápicos 06 04 11 21 
Compressa gelada     
Compressa quente     
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Curativos 20 15 17 52 
Drenagens de abscessos 02 02  04 
Glicemias digitais 10 04 04 18 
Limpezas oculares 02 02  02 
Medicamentos tópicos 04 05 10 19 
Medicamentos VO 187 216 200       603 
Oxigenoterapia       
Retirada de pontos   01         01 
Evento interno TCE  01          01 
Evento externo TCE   01         01 
Total 390 419 424      1233 
 
Licenças 
Licenças Abr Mai Jun total 
Licença Artigo 81 21 26 24 71 
Licença Artigo 83 3 5 9 17 
Licença Artigo 85 5 11 6 17 
Licença Artigo 86 x 2 2 4 
Licença Artigo 88 x x 1 1 
Ofícios x 1 2 3 
                                         Total 29 45 44 118 
 
Atividades da Psicologia 
Rosângela Darwich 
Atendimento psicológico: pacientes atendidos 

Abr Mai Jun Total  
Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. 

Psicoterapia 8 5 8 4 5 6 21 15 
Total  36 
 
Atendimento psicológico: sessões realizadas 

Abr Mai Jun Total  
Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. 

Psicoterapia 11 7 15 5 7 10 33 22 
Total  55 
 
Os bolsistas da FUNCAP são atendidos sob demanda. 
Participação na elaboração e no acompanhamento do projeto "Cárie Zero". 
A estagiária de psicologia, Ana Cristina de Quadros Rodrigues, realiza intervenções 
terapêuticas específicas, sob supervisão, desde fevereiro. 
 
Atividades de Psicologia: 
Márcia Regina Vasconcellos 
Atendimento psicológico: pacientes atendidos 

Abr Mai Jun Total  de At.  
Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. 

Psicoterapia 02 01 02 01 03 - 07 02 
Aconselhamentos 01 03 09 - 04 - 14   03                 
Total 03 04 11 01 07 - 21 05 
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 Atendimento psicológico: sessões realizadas  

Abr Mai Jun Total  
Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. 

Psicoterapia    06 03 07 03 12 - 25 06 
Aconselhamentos 01 03 09 - 04 - 14  07                
Total 07 06 16 03 16 - 39 13 
 
                                                 Atividades complementares  
ATIVIDADES  Abr Mai  Jun 

 
III Semana do  Meio 
Ambiente 

  Descarte/ medicamentos 
vencidos * 

Planejamento 
de atividades 

externas/ 
elaboração 

de laudo 
psicológico 

Conclusão 
do Plano 
de Ação Conclusão do projeto 

de medicamentos 
vencidos 

 

(*) Estratégia de ação do Programa Bom Vizinho, intitulado “Posto de coleta voluntária 
de medicamentos vencidos do TCE-PA”, que visa contribuir para a diminuição de resíduos 
sólidos no meio ambiente,  assim como informar sobre os riscos do descarte inadequado de 
medicamentos.  
 
Atividades do Serviço Social 

Atividades Serviço Social Abril Mai Jun TOTAL 
Acolhimentos / atendimentos sociais 28 32 52 112 
Visitas hospitalares /domiciliares 01 03 02 06 
Visitas institucionais 03 07 13 23 
Entrevistas estagiários - 01 03 04 
Reuniões  Funcap* 01 03 03 07 
Campanhas Coleta Seletiva** 01 01 01 03 
Relatórios mensais de faltas abonadas por 
atestados médicos 

01 01 01 03 

TOTAL 35 48 75 158 
(*)O Serviço Social acompanha, orienta e encaminha os adolescentes bolsistas da Funcap e 
familiares. 
 (**)O Serviço Social faz o acompanhamento da “Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis”, 
orientando os servidores quanto ao material a ser doado, onde informa os horários e o local 
da coleta seletiva, além de acompanhar as cooperativas de catadores que fazem parceria com 
o TCE no recolhimento do material reciclável. 
 
Atendimentos de Fisioterapia: 

REGIÃO Abr Mai Jun Total 
Cervicalgia 08 07 08 23 
Dorsalgia 05 04 03 12 
Lombalgia 08 06 03 17 
Ombro direito 01 02 - 03 
Ombro esquerdo 02 - 05 07 
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Antebraço direito 01 02 - 03 
Punho direito - - 05 05 
Punho dsquerdo 05 05 07 17 
Mão direito-polegar direito 01 04 - 05 
Joelho direito - - 02 02 
Joelho esquerdo  02 02 - 04 
Panturrilha direita - - 01 01 
Tornozelo direito - 02 01 03 
Pé-calcanhar direito 04 - - 04 
Pé direito - - 05 05 
Face d/paralisia facial - - 03 03 
TOTAL 37 34 43 114 

-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 feiras no horário de 8h15 as 8h30. 
 

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 2ºtrimestre de 2011. 
Neste trimestre, foram executados os serviços pertinentes à parte de Informática, 

tais como: elaboração de folhas de pagamento, contracheques, controle de freqüência, calculo 
de margem consignável, relatórios, e outros, como: declarações, certidões, ofícios, 
memorandos, pareceres, cálculos diversos referentes a pagamento de salários. 

Executamos também o trabalho de confecção das respectivas consistências e 
pesquisamos em contracheques, folhas de pagamento, pastas e livros, bem como, trabalho 
auxiliar para composição das folha de pagamento mensal e emissão da GEFIP.  

Foi feito folha suplementar para pagamento da diferença do reajuste de 6.31 % em 
maio referente ao mês de abril.  

O serviço de controle de entrada e de saída de funcionários desta Corte de Contas 
foi continuado, nos horários de expedientes. 

Foram executados, normalmente, os cálculos de margens consignáveis e as 
averbações, envolvendo os servidores deste Tribunal, inclusive os servidores temporários, 
como: aluguéis de imóveis, seguros (BRADESCO, FEDERAL DE SEGUROS) etc., 
empréstimos imobiliários e financeiros (CAIXA ECONÔMICA, CAPEMI, IPASEP, 
COHAB, BANCO DO BRASIL, SUDAMERIS, BANCO REAL, HSBC e BMG).      

Executamos também, neste trimestre, trabalhos externos, para resolver assuntos 
relacionados aos empréstimos firmados entre funcionários do TCE e bancos credenciados, 
assim como, proceder ao trânsito normal de documentos, que envolvem tais transações. 

Incluímos ainda, na folha de pagamento: as averbações referentes à Associação 
dos Servidores do Tribunal de Contas e Ministério Público do Estado do Pará-ASTCEMP, a 
saber: farmácias, colégios, supermercado, laboratórios, planos de saúde, óticas. Destacamos 
ainda as consignações correspondentes à Assistência Médica do IASEP (Plano Assist). 

Mantivemos também o controle permanente no que se refere à atualização das 
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fichas de cadastro de todos os funcionários deste Tribunal, inclusive, inativos e pensionistas. 
Temos realizado ainda a manutenção mensal do Vale Alimentação, para todos os servidores 
ativos e inativos. 
 
6.2.c.  Seção de Capacitação de Pessoal 
- Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas. 
No período de abril a junho foram investidos R$ 13.691,00 (treze mil, seiscentos e noventa e 
um reais) com taxas de inscrições. Não estão contemplados nesse total, os valores com o 
desembolso de diárias e passagens aéreas. Nesse primeiro trimestre foram inseridos 173  
servidores, significando um envolvimento de 30% do quadro funcional deste TCE. A  
participação nos eventos e respectivos enfoques se comportaram conforme a seguir: 
Cursos: 14 eventos envolvendo 22 servidores     
Abordagem: Gestão da Segurança da Informação; Curso à Distância Rumo à Aprendizagem 
Virtual; Qualidade no Atendimento ao Público; Licitação e Contratos na Administração 
Pública; Redação Oficial e Gramática Aplicada; Formação de Pregoeiro: Presencial e 
Eletrônico; Curso de Informática Avançada - Excel; Curso e-MAG – Cartilha Técnica de 
Acessibilidade Turma 2/2011; Controle Social e Cidadania; Siafem Gerencial; Básico de 
Secretariado na Administração Pública; Informática Básica; Auditoria Operacional com 
Ênfase na Matriz de Planejamento na Área de Meio Ambiente; Orçamento Público: 
Elaboração e Execução – Turma 2.3/2011.   
Encontro: 03 eventos envolvendo 4  servidores  
Abordagem: 4º Coninter – Encontro Brasileiro para Capacitação de Controladores Interno e 
Externo; X Encontro do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais do Brasil – 
ECCOR; I Encontro Estadual de Controle Preventivo. 
 
Treinamento: 01 evento envolvendo 12 servidores 
Abordagem: Treinamento para Utilização do Software de Acompanhamento do Plano 
Estratégico e de Projetos. 
 
Fórum: 02 eventos envolvendo 135 servidores 
Abordagem: IX Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública; IV Fórum TCE-PA e 
Jurisdicionados. 

– Outras ações: 
Participação na comissão responsável pela organização do IV Fórum TCE-PA e 
Jurisdicionados, realizado no período de 20 a 22 de junho de 2011, no Centro de 
Convenções da Amazônia - Hangar; 
Participação em reuniões na Escola de Governo – EGPA, para divulgação do calendário de 
realizações de cursos. 

– Parcerias 
Escola de Governo do Estado do Pará – EGPA 
Centro de Capacitação da UFPA – CAPACIT. 

– Eventos financiados com recursos do PROMOEX 
- Curso de Pós-Graduação em Controle Externo 
O encerramento das aulas do curso aconteceu no dia 03.09.2010, a partir desta data os alunos 
começaram a informar os seus respectivos professores/orientadores para o Trabalho de 
Conclusão do Curso – TCC. Depois da reunião dos dias 22 e 23.02.11, da Professora Glória 
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Arrais de Araújo (ACEP) com os alunos, recebemos para conhecimento e divulgação o 
“Relatório de Orientação de Monografias para o Curso de Controle Externo do Tribunal de 
Contas do estado do Pará”.  

No dia 18 de maio de 2011, recebemos o Memo n º 04/2011, dos representantes de turma, 
solicitando a prorrogação de prazo de entrega dos trabalhos de Conclusão do Curso. Depois 
da analise do pleito com os membros do Promoex, DRH, ACEP e representantes de turma, 
chegamos ao novo cronograma que já foi divulgado aos alunos. 

Encaminhamos aos alunos o formulário de “Recomendação para Defesa da Monografia”, que 
deverá ser preenchido pelos alunos e encaminhado aos professores/orientadores, onde o 
trabalho é recomendado à banca examinadora de defesa. 
Atualização do Link da Pós-Graduação de Controle externo disponibilizado na intranet do 
TCE, com todas as informações inerentes ao curso. 

– 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 utilizado a Nota 
de Empenho encaminhado pela Divisão de Finanças ou cópia do processo entregue 
informalmente pela Diretoria Administrativa. 

Pessoal capacitado por área 
ÁREA QUANTIDADE 

TREINANDOS 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 28 

CONSULTORIA JURIDICA 10 

COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 7 

SECRETARIA 9 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 21 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE EXTERNO 70 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 10 

GABINETE DOS CONSELHEIROS 18 

COORDENAÇAO DE APOIO AOS CONSELHEIROS - 

TOTAL 173 
Total Quadro Funcional 567 servidores 
Fonte: DRH 
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6.3 Divisão de Informação e Documentação 
Em anexo tabelas de cadastro de processos e expedientes e atividades desempenhadas: 
 
6.4 Divisão de Material Patrimônio 

6.4.a Seção de Suprimentos 

- Coleta de Preços- Compras Diretas 
2º TRIMESTRE/2011  

 
Assuntos 

ABRIL MAIO JUNHO Total do Trimestre 

Série de Coletas 01 a 13 14  a  44 45  a  60 01 a 60 
Quantidade Itens coletados 44 153 69 266 
Nº. de Itens Coletados 871 3745 838 5454 
Valor das Coletas 15.760,33 87.180,24 25.306,70 128.247,27 

- Estimativas: Material de Estoque e Serviços 
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2º TRIMESTRE/2011 
 

Assuntos 
ABRIL MAIO JUNHO Total do Trimestre 

Série de Estimativas 01 01           01 03 
Quantidade Itens coletados 14 22 08                44 
Nº. de Itens Coletados 14.100 860 4.560 19.520 
Valor das Estimativas 10.058,67 122.576,37      35.145,52 167.780,56 

- Orçamentos-Compras Diretas e Serviços 

2º TRIMESTRE/2011 
Assuntos ABRIL MAIO JUNHO Total do Trimestre 

Série de Orçamentos* 03 06 05 14 
Quantidade Itens coletados 04 09 08 21 

Nº. de Itens Coletados 13 46 126 185 
Valor dos Orçamentos 3.140,89 7.307,00 3.901,72 14.349,61 

 

- Distribuição de Materiais – Requisições Atendidas. 

  
Unidade Administrativa 

 
Nº. de 
Req. 

 

Q.  Itens 
Solicitado 

Q.  Itens 
Atend. 

     % 
Atendida 

Valor  
Consumido 

10200200 ASSESSORIA TECNICA DE PLENARIO 8 198 198 100% 327,90 

10440000 
ASSESSORIA TEC. DE ENGENHARIA-
DCE 4 83 83 

100% 
659,27 

10320000 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 7 111 111 100% 1.414,77 

10400800 AUDITORIA OPERACIONAL 1 54 54 100% 463,10 

10020000 CONSULTORIA JURÍDICA 3 146 144 98,6% 2.142,28 

20000000 
COORD.APOIO GAB.DOS 
CONSELHEIROS 9 508 485 95,5% 1.363,65 

10300210 
COORD. ATEND.MÉDICO 
ODONTOLÓGICO 7 706 112 15,9% 490,03 

10300010 
COORDENADORIA DE CONTROLE 
INTERNO 6 98 81 82,7% 1.206,43 

50000000 CORREGEDORIA 3 141 101 71,6% 1.069,26 
10300220 SEÇÃO DE CONTROLE DE PESSOAL 3 130 128 98,5% 1.663,54 
10300000 DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO 14 83 83 100% 3.889,05 

10400000 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE 
EXTERNO 2 106 96 90,6% 265,84 
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10500000 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 8 196 186 94,9% 10.605,23 
10300500 DIVISÃO  APOIO ADMINISTRATIVO 7 581 581 100% 2.043,73 
10300300 DIVISÃO DE FINANÇAS 10 146 146 100% 2.613,26 

10300400 
DIVISÃO DE MATERIAL E 
PATRIMONIO 1 43 41 95,3% 185,45 

10300200 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 6 68 68 100% 1.514,03 

10200120 
DIVISÃO EXECUTIVA DA 
SECRETARIA 7 176 174 98,9% 1.658,54 

10300100 DIVISÃO DE INFORMAÇAO 15 1.575 1.364 86,6% 3.333,90 
31000000 GAB.CONS. LOUDES LIMA 3 13 12 92,3% 1.015,30 
32000000 GAB.CONS. CIPRIANO SABINO 2 36 36 100% 1.122,94 

30000000 CONTAS  DO GOVERNADOR 10 112 112 100% 7.769,26 

34000000 GAB. CONS. IVAN BARBOSA CUNHA 4 185 183 98,9% 1.382,46 
35000000 GAB. CONS. LUIZ CUNHA 3 184 182 98,9% 1.591,38 
29000000 GAB. CONS. NELSON CHAVES 4 72 72 100% 1.255,82 
01000000 GABINETE DO PRESIDENTE 16 1.551 1.534 98,9% 7.903,82 
10400100 1ª CCE 3 203 195 96,1% 3.630,41 
10400400 4ª CCE 6 178 178 100% 1.785,85 
10400500 5ª CCE 5 1.341 149 11,1% 974,87 

10300510 
SEÇÃO DE ADMINISTR DOS 
EDIFICIOS 38 9.642 9.635 99,9% 23.481,28 

10200110 SEÇÃO DE APOIO AO PLENARIO 3 715 715 100% 500,09 

10300240 
SEÇÃO DE CAD.E CONT. 
PAGAMENTO 4 197 197 100% 3.481,76 

10300230 
SEÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 
PESSOAL 4 20 20 100% 1.143,73 

10010000 
SEÇÃO DE ENGENH. DE 
MANUTENÇÃO 14 175 173 98,9% 2.444,00 

10410000 SEÇÃO DE EXPEDIENTE DO D.G.C.E 5 725 720 99,3% 444,94 
10300410 SEÇÃO DE PATRIMONIO 4 53 53 100% 114,75 

10300120 
SEÇÃO DE PROCESSO E 
EXPEDIENTE 7 55 55 100% 3.304,90 

10300520 SEÇÃO DE TRANSPORTE 5 402 402 100% 977,68 

10300110 
SEÇÃO DE ACERVO TEC.  
INFORMAÇÃO 1 26 26 100% 450,04 

02000000 SECRETARIA 5 575 575 100% 4.365,86 
10400200 2ª CCE 3 33 33 100% 101,77 
10400600 6ª CCE 17 209 194 92,8% 3.860,51 
10400300 3ª CCE 6 349 339 97,1% 1.121,97 
99999999 PROMOEX 6 54 52 96,3% 175,51 

 VALOR TOTAL NO PERIODO     116.114,73 
RSARM015B/Saídas Efetivadas/Impressão 
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4) Participação em Comissões de Licitação , Cursos e Comissões de Recebimento. 

Maria Lucia Vinagre Monteiro –  Pregão de Material de Expediente; 

Maria Lucia Vinagre Monteiro –  Pregão de Impressos. 

5) Emprego de Suprimentos de Fundos  

 
 

2ºTRIMESTRE/2011 
 

Assuntos 
ABRIL MAIO JUNHO Total do 

Trimestre 

Quantidade de Suprimentos 14 13 23 50 

Valor Consumido 761,42 1766,42 1063,91 3591,75 
 RSARM306B/CI efetivadas por Dpto 

 

II- Infraestrutura 

III- Atas de registro de preços: 

IV - Seguros  

V- Reposição de Estoque:  

   

2º TRIMESTRE/2011 
 

Assuntos 
ABRIL MAIO JUNHO Total do 

Trimestre 
Quantidade de compras 04 04 03 12 

Entrada de Itens Materiais 1399 562 63 2024 

Valor das Compras 4678,88 4136,84 6708,00 15523,72 
*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 

 
SUPRIMENT
O R$ 

 
EMPENHO 
R$ 

 
VALOR 

R$ 
34903026 MATERIAL DE INFORMATICA 09 - 10772,00 10772,00 
34903001 ALIMENTOS E BEBIDAS 01 27,84 - 27,84 
34903017 MATERIAL DE LIMPEZA 02 - 3620,50 3620,50 
34903014 MATERIAL DE EXPEDIENTE 15 36,00 1067,38 1103,38 

 
 Total 27 63,84 15459,88 15523,72 

*Rel0301C/Consolidado Evento de Despesa 

- Investimento em materiais de consumo imediato. 

2°TRIMESTRE/2011 
 

Assuntos 
ABRIL  MAIO JUNHO Total do 

Trimestre 
Quantidade de compras 29 43 34 106 

Quantidade de itens  269 1477 2517 4263 
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Adquirido. c/ empenho 8568,11 13057,58 18159,07 39784,76 

Adquirido. c/ suprimento 761,42 1766,42 1063,91 3591,75 

Valor Total das Compras 9329,53 14824,00 19222,98 43376,51 
RSARM306B/Ci efetivadas por Depto 
 

- Demonstrativo de atendimento de materiais de consumo imediato no trimestre ABRIL/JUNHO / 2011 
 

 
UNIDADE ADMINISTRATIVA 

QUANT.  DE 
COMPRAS 

QUANT.  
ITENS DE 
COMPRAS 

 
EMP. 

 
SUP. 

 
VALOR 

R$ 
Coord. de Apoio Gab. dos Conselheiros   01 12 - 27,84 28,24 
Coord. Atendimento Medico Odontológico 13 949 2564,39 428,89 2993,28 
Chefia Gabinete da Presidência 01 04 - 168,00 168,00 
Divisão de Apoio Administrativo 14 92 3496,83 454,95 3951,78 
Divisão de Material e Patrimônio 07 251 6414,00 368,90 6782,90 
Divisão de Finanças 03 15 233,35 35,92 269,27 
Departamento de Informática 02 18 2199,00 - 2199,00 
Divisão de Recursos Humanos 02 28 472,00 - 472,00 
Divisão de Informação e Documentação 03 2047 2995,00 150,00 3145,00 
Gab.Cons.Ivan Cunha 02 21 - 12,00 12,00 
Contas do Governador 02 17 255,00 9,20 264,20 
Gabinete do Presidente 18 193 2005,00 738,48 2743,48 
Seção de Engenharia de Manutenção 22 295 13775,53 668,90 14444,43 
Seção de Transportes 07 148 3304,96 - 3304,96 
Gab.Cons.Luiz Cunha 01 50 1919,60 - 1919,60 
Gab.Cons.Nelson Chaves 01 02 150,00 - 150,00 
Setor de Comunicação 03 45 150,00 25,72 175,72 
Seção de Apoio ao Plenário 01 48 - 164,80 164,80 
Seção de Capacitação de Pessoal 01 22 - 54,26 54,26 
 
TOTAL GERAL 106 4263 39784,76 3591,75 43376,51 

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). 
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 Selecionar serviços de conserto de cadeiras de diversos Setores do TCE. 

 

 Formulários expedidos 

Quantidade FORMULÁRIOS 

24 TERMO DE ENTREGA DE BENS 

12 GUIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

00 BENS DOADOS 

01 PRÉVIA DE DOAÇÕES DE BENS 

36 GUIA DE TRANSFERÊNCIA INTERNA 

73               TOTAL DO 2º TRIMESTRE 
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                                 Investimento em Patrimônio: 

                          Bens Recebidos no 2º Trimestre de 2011 

                                                                   Fonte de Recurso: 0010000000 

 

EMPRESA DESCRIÇÃO NOTA 
FISCAL 

DATA Nº. N.E 
2011 

VALOR 
UNITÁRIO 

QUANT  TOMBO VALOR 
TOTAL 

RS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 

-STOCK CASA 

SOFÁ  NICOLAS 2 LUG BR 

SHE FREE 

0015 04/04/11 0119 1.706,14 01 11457 1.706,14 

RS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 

-STOCK CASA 

MESA CENTRO LOTUS 

OVAL 010 IMB/VD 

0015 04/04/11 0119 716,66 01 11458 716.66 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

VADE MECUM, 11ª 

EDITORA SARAIVA 

0691 13/04/11 540 96,90 01 11536 96,90 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

COMENTÁRIOS À LEI DE 

LICITAÇÕES E 

CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

0692 13/04/11 531 176,80 01 11535 176,80 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

VADE-MÉCUM DE 

LICITAÇÕES E 

CONTRATOS 4ª EDIÇÃO 

EDITORA FÓRUM 

0692 13/04/11 531 403,75 01 11534 403,75 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

ESTATUTO DA 

MICROEMPRESA E  AS 

LICITAÇÕES PÚBLICAS 2ª 

EDIÇÃO 

0692 13/04/11 531 30,60 01 11537 30,60 
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TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

DOS CRIMES DA LEI DE 

LICITAÇÕES 

0692 13/04/11 531 68,85 01 11538 68,85 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

PREGÃO, EDITORA 

DIALETICA 

0692 13/04/11 531 73,96 01 11539 73,96 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

DIREITO 

ADMINISTRATIVO 24ª 

EDIÇÃO 

0692 13/04/11 531 90,10 01 11540 90,10 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, 5ª 

EDIÇÃO 

0692 13/04/11 531 146,20 01 11542 146,20 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

LEI DE RESPONASILIDADE 

FISCAL, 4ª EDIÇÃO 

0692 13/04/11 531 175,10 01 11541 175,10 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

ESQUEMATIZADO 15ª ED. 

SARAIVA 

0692 13/04/11 531 91,80 01 11543 91,80 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

DIREITO 

CONSTITUCIONAL 27ª ED. 

EDITORA ATLAS 

0692 13/04/11 531 83,30 01 11544 83,30 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

MANUAL DE PROCESSO 

PENAL 7ª ED. EDITORA 

SARAIVA 

0692 13/04/11 531 88,40 01 11545 83,40 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA DIREITO CIVIL 0692 13/04/11 531 84,15  11546 84,15 



 

 54 
 

- NEWSTIME BRASILEIRO 1 PARTE 

GERAL ED. SARAIVA 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

GRAMATICA MODERNA 

DA LÍNGUA PORTUGUESA 

ED. IMPETUS 

0692 13/04/11 531 63,75 01 11547 63,75 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

NOVO DICIONARIO 

AURELIO DA LINGUA 

PORTUGUESA POSITIVO 

0692 13/04/11 531 245,65 01 11548 245,65 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

CURSO DE DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL  13ª  

ED. PODIVM 

0692 13/04/11 531 76,41 01 11549 76,41 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

CURSO DE DIREITO PENAL 

PARTE GERAL VOL 1 15ª 

ED. SARAIVA 

0692 13/04/11 531 84,15 01 11550 84,15 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

CODIGO DE PROCESSO 

CIVIL COMENTADO 

REVISTA DOS TRIBUNAIS 

0692 13/04/11 531 350,20 01 11551 350,20 

TAVARES COM DE LIVROS LTDA 

- NEWSTIME 

CODIGO CIVIL ANOTADO 

15ª ED. SARAIVA 

0692 13/04/11 531 181,90 01 11552 181,90 

FORTT DO BRASIL LTDA TELEFONE DIALOG 4223 

PROFESSIONAL 

TELEPHONE SET LIGHT 

AASTRA 

473 13/05/11 654 645,00 10 11562 

A 

11571 

6.450,00 
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NORTE REFRIGERA\ÇÃO FORNO MICROONDAS 18L 

CONSUL BRANCO 

410 17/05/11 660 218,00 01 11572 218,00 

FORMOSA SUPERMERCADOS E 

MAGAZINE 

REFRIGEDOR CONSUL 370 

L BRANCO 

24761 17/05/11 681 1.599,00 01 11575 1.599,00 

MAGAZINE LILIANE S/A VENTILADOR ARNO 40CM 

COLUNA 

589 19/05011 704 179,00 04 11576 a 

11579 

716,00 

CVM AR CONDICIONADO E 

COM. LTDA 

APARELHO DE AR 

CONDICIONADO 30.000 

BTUS TIPO JANELA 

737 20/05/11 0711 2.370,00 01 11573 2.370,00 

CVM AR CONDICIONADO E 

COM. LTDA 

APARELHO DE AR 

CONDICIONADO 12.000 

BTUS TIPO JANELA 

737 20/05/11 0711 990,00 01 11574 990,00 

MEGA ELETRONICA 

MANUTENÇÃO E COMÉRCIO 

CAIXA ACÚSTICA ONEAL 

OPB 1020 TI 

.089 25/05/11 0124 1.500,00 02 11581 

11582 

3.000,00 

MEGA ELETRONICA 

MANUTENÇÃO E COMÉRCIO 

MICROFONE BI 

BEHRINGER 

.089 25/05/11 0124 250,00 01 11583 250,00 

MEGA ELETRONICA 

MANUTENÇÃO E COMÉRCIO 

AMPLIFICADOR ONEAL OP 

55OO 

.089 25/05/11 0124 1.000,00 01 11586 1.000,00 

SOL INFORMATICA LTDA. CAFETEIRA ELECTROLUX 

CHEF EXPRESSO 

65473 27/05/11 0752 419,00 01 11580 419,00 

SERVICE X SAÚDE APARELHO PARA 

GLICEMIA BIOEASY 

0297 08/06/11 0279 50,00 01 11554 50,00 

MAGAZINE LILIANE S/A TV LCD SEMP TOSHIBA 32 661 10/06/11 0813 1.289,00 02 11557 2.578,00 
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LC3246 C/C. 11558 

FORMOSA SUPERMERCADOS E 

MAGAZINE 

SUPORTE C/1 INCLINAÇÃO 

P/ LCD DE 10 A 40. 

28354 10/06/11 0814 46,53 02 11555 

11556 

93,06 

BRAZZ BRAZZ PAPELARIA CALCULADORA CASIO 

ELET MX1205 

06586 15/06/11 835 27,80 09 11559 a 

11561 

11594 a 

11599 

250,20 

SANTOS & MAYER COM.DE 

EQUIP.DE INF. LTDA 

IMPRESSORA LEXMARK 

X544DN 

081 16/06/11 869 3.666,70 02 11600 

11601 

7.333,40 

FORMOSA SUPERMERCADOS E 

MAGAZINE 

LIQUIDIFICADOR ARNO 

FACICLIC TOP LN32 

30991 30/06/11 909 110,00 02 11602 

11603 

220,00 

INDS.COM. E SERV. DE 

ARTEFATOS INOX LTDA 

ESTRUTURA EM INOX 

PARA APOIO DE MESA 

213 16/06/11 619 1.465,00 01 11604 1.465,00 

Fonte: SABP – Sistema Administrativo  de Bens Patrimoniais                                                                            
Total  de itens adquiridos : 65  
Valor Total das Aquisições : R$    38.836,43 
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6.5 Divisão de Finanças 
 
 A Divisão de Finanças compete planejar, coordenar, orientar, supervisionar e executar, 
através de suas unidades, as atividades relativas à administração financeira, orçamentária e contábil 
dos recursos movimentados pelo Tribunal de Contas do Estado. 
 Cumprindo o Regulamento dos Serviços Auxiliares deste Tribunal, apresentamos o 
relatório referente ao 2º Trimestre de 2011, fonte Sistema Integrado de Administração Financeira 
para Estados e Municípios. 
 
- Gestão Orçamentária 
 
- Orçamento   
 Conforme Lei nº 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 
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 2º 
Trimestre, distribuídos por unidade gestora.  
 
 
 - UNIDADE GESTORA: 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
 

RECEITA 
RECEITA                                                           69.856.978,36 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                      69.856.978,36 
REPASSE RECEBIDO                                              69.062.232,46 
SUB-REPASSE RECEBIDO                                             794.745,90 

 
DESPESAS 

DESPESAS                                                          69.856.978,36 
DESPESAS CORRENTES                                              54.354.528,90 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    46.924.048,13 
APLICACOES DIRETAS                                          43.878.028,82 
APOSENTADORIAS E REFORMAS                                 10.861.399,25 
PENSOES                                                    2.760.906,75 
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                          4.628.177,53 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL               22.521.535,14 
OBRIGACOES PATRONAIS                                       1.805.861,71 
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                      278.235,74 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            742.647,46 
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                     279.265,24 
APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS                3.046.019,31 
OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS              3.046.019,31 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     7.430.480,77 
TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                   290.000,00 
CONTRIBUICOES                                                290.000,00 
APLICACOES DIRETAS                                           7.140.480,77 
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                               45.593,74 
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DIARIAS PESSOAL CIVIL                                         63.232,06 
MATERIAL DE CONSUMO                                          336.174,87 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                             7.364,47 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                    43.398,20 
LOCACAO DE MAO DE OBRA-PESSOA JURIDICA                        30.670,07 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               5.905.120,33 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                       489.905,83 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            218.963,02 
INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       58,18 
DESPESAS DE CAPITAL                                                111.034,09 
INVESTIMENTOS                                                    111.034,09 
APLICACOES DIRETAS                                             111.034,09 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           111.034,09 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                       9.836.739,14 
SUB-REPASSE CONCEDIDO                                             57.552,22 
REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PELO RPPS                  9.779.186,92 

 
RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO                              5.554.676,23 

 
 

- UNIDADE GESTORA : 020102  - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TCE 
 

RECEITA 
RECEITA                                                              195.758,93 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                         195.758,93 
REPASSE RECEBIDO                                                 195.206,71 
SUB-REPASSE RECEBIDO                                                 552,22 

 
DESPESAS 

DESPESAS                                                             195.758,93 
DESPESAS CORRENTES                                                  59.557,14 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         59.557,14 
APLICACOES DIRETAS                                              59.557,14 
MATERIAL DE CONSUMO                                            9.188,00 
PREMIA.CULTUR.ARTIST.CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS                  3.218,60 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                       800,00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                 38.613,59 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         1.366,00 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                231,20 
INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    6.139,75 
RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO                                136.201,79 
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- UNIDADE GESTORA : 020103  - PROMOEX-TCE 
 

RECEITA 
RECEITA                                                               75.975,14 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                          75.975,14 
REPASSE RECEBIDO                                                  18.975,14 
SUB-REPASSE RECEBIDO                                              57.000,00 

 
DESPESAS 

DESPESAS                                          75.975,14 
DESPESAS CORRENTES                     93.316,79 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        93.316,79 
APLICACOES DIRETAS                                              93.316,79 
DIARIAS PESSOAL CIVIL                                         9.945,02 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                             3.013,23 
SERVICOS DE CONSULTORIA                                       50.350,00 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  19.938,54 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        10.070,00 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                         794.745,90 
SUB-REPASSE CONCEDIDO                                            794.745,90 
RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO                               - 812.087,55 

 
 
 
7. COORDENADORIA DE APOIO AOS GABINETES DOS CONSELHEIROS 
 
7.1 Atividades junto aos gabinetes dos conselheiros e Presidência: 
 
- Correspondências expedidas pelos correios: 

Cartas simples          237 
 Telegramas               12 
 Relatórios das Contas do Governo                 542 
 Convites Fórum                                                              291 
 

 - Correspondências entregues em mãos: 
Cartões dos aniversários dos funcionários                       140 
  

- Tramitação de processos: 
           Processos tramitados Secretaria/gabinetes             922 

 Processos tramitados CCE/Corregedoria                          293 
 Processos tramitados gabinetes/Secretaria                 873 
 Processos tramitados Corregedoria/Secretaria                  348 

- Atividades diárias: 
         Entrega dos jornais locais   
         Entrega de correspondências recebidas 
         Entrega do Diário Oficial 
         Serviços de copa 
- Atividades externas: 
         Visitas a creches para o levantamento de necessidades 
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- Etiquetas: 

Impressões de etiquetas para correspondências       2630 
 

7.2 Eventos: 
 

I encontro Técnico Administrativo 
Recepção 
Garçons 

 
Conversando com o Controle Interno 
Credenciamento 
Recepção 
Cerimonial 
Garçons 
          
Reunião IGEPREV/ TCE/ MPC 
Recepção 
Garçons 

 
Contas do Governo 
Recepção 
Cerimonial 
 
Fórum TCE-PA e jurisdicionados  2011 
Credenciamento 
Recepção 
Cerimonial 

 
III  semana do meio ambiente 
Recepção 
Garçons 
 
Exposição do artista plástico Jotapinto) 
Recepção 
Garçons 
 

7.3 Outras atividades: 
 
Entrega da Revista Veja 
Entrega dos relatórios dos aniversariantes do mês 
Solicitação de material gráfico 
Xerox 
Protocolo de documentos 
Buscas de materiais e documentos em outros setores 
Empréstimos e/ou devoluções de processos    
 
Etiquetas: 
Impressões de etiquetas para correspondências   2590 
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  Mala  direta: 
 Cadastros atualizados de autoridades        2320 
 Novos cadastros ( conselhos municipais)                 125 

 (Associações e centros comunitários)                                  200 
 
 
8. PLENÁRIO E SECRETARIA 
 
8.1 Atividades do Plenário 
 
- Sessões Ordinárias 
 

Durante o 2º trimestre do corrente ano, o egrégio Plenário do Tribunal de 
Contas do Estado reuniu-se às terças e quintas-feiras, totalizando 22  ( vinte e duas) Sessões 
Ordinárias, conforme quadro abaixo: 
 

MESES DIAS SESSÕES  
ABRIL 05, 07, 12, 14, 19, 26 e 28 07 
MAIO 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 09 
JUNHO 07, 09, 14, 16, 28 e 30 06 
 T O T A L 22 

 
- 60ª Sessão Extraordinária 
 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e sete (27) do mês de abril 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 JÚNIOR, 
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, 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. 
 
- 61ª Sessão Extraordinária 

 
Às dez horas e trinta minutos (10h30min) do dia vinte e três (23) do mês de maio 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, com as presenças dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON 
LUIZ TEIXEIRA CHAVES, MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, IVAN BARBOSA 
DA CUNHA e LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, assim como a procuradora-geral do Ministério 
Público de Contas MARIA HELENA BORGES LOUREIRO, reuniu-se o Egrégio Colegiado do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará, em Sessão Extraordinária realizada nos termos do que 
dispõem os artigos 129, caput, e 170, inciso I, do Ato Regimental, combinado com o artigo 116, 
inciso I, da Constituição do Estado do Pará, ocasião em que foi apreciado o Projeto de Parecer 
Prévio  apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Corregedor IVAN BARBOSA DA 
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CUNHA,  em face do Processo n°. 2011/50965-1, que trata da prestação de contas do Governo do 
Estado do Pará, relativa ao exercício de 2010, de responsabilidade da Senhora ANA JÚLIA 
VASCONCELOS CAREPA, governadora à época, e resolveu, por unanimidade: 1. Concluir pela 
regularidade das contas, com ressalvas e recomendações, exercício de 2010, inclusive 
gestão fiscal do Poder Executivo; 2. Pela determinação ao Poder Executivo no sentido de adotar 
providências visando aperfeiçoar o controle da execução orçamentária, abrangendo, inclusive, a 
integração entre os sistemas SEO e SIAFEM, evitando riscos ao equilíbrio orçamentário e 
financeiro; 3. Pela formulação das recomendações, visando tanto a adoção de procedimentos 
necessários à resolução dos senões detectados no Relatório quanto ao aprimoramento da gestão 
pública estadual. A decisão ficou consubstanciada na Resolução nº18.022 , de 23 de maio de 2011, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 27 de maio de 2011. 
 
- 62ª Sessão Extraordinária 
 

Às nove horas (09h00min) do dia primeiro (1º) do mês de junho 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 JÚNIOR, 
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 do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

 
- 63ª Sessão Extraordinária 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e nove (29) do mês de junho 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 JÚNIOR, 
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 do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará. 
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8.2 Decisões  adotadas: 
 
- Oriundas de Matéria Administrativa 

 
 

2.1.1. Resolução nº. 17.979, de 05.04.2011, DESIGNAR a Excelentíssima 
Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA para 
ocupar a Coordenadoria que supervisiona os serviços de editoração durante 
o período de 01 de fevereiro de 2011 a 31 de janeiro de 2013;  

 
2.1.2. Resolução nº. 17.980, de 07.04.2011, AUTORIZAR a presidência a 

baixar o ato de pensão em favor de Leida Kátia Magalhães Pinto, 
dependente da ex-servidora desta Corte de Contas a senhora Mônica 
Ferreira da Silva Sant’Anna, matrícula nº 0695351, ocupante do cargo de 
Analista de Controle Externo; 

 
2.1.3. Resolução nº. 17.981, de 19.04.2011, ALTERAR o anexo da Resolução 

nº 17.482 de 13 de março de 2008, para fins de atualização da tabela de 
diárias dos membros do Tribunal de Contas do Estado; 

 
2.1.4. Resolução nº. 17.994, de 27.04.2011, DETERMINAR à Secretaria deste 

Tribunal que proceda ao 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 6, julgados na sessão 
extraordinária desta data; 

 
2.1.5. Resolução nº. 17.996, de 03.05.2011, AAPPRROOVVAARR  aa  rreeppoossiiççããoo  ssaallaarriiaall  

ddooss  vveenncciimmeennttooss  ee  pprroovveennttooss  nnoo  ppeerrcceennttuuaall  ddee  66,,3311%%  ((sseeiiss  vvíírrgguullaa  ttrriinnttaa  ee  
uumm  ppoorr  cceennttoo)),,  ddooss  sseerrvviiddoorreess  aattiivvooss  ee  iinnaattiivvooss  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonnttaass  ddoo  
EEssttaaddoo  ddoo  PPaarráá; 

 
2.1.6. Resolução nº. 17.997, de 03.05.2011, AUTORIZAR a presidência a 

constituir comissão composta de servidores efetivos deste Tribunal para a 
realização de Auditoria Especial na folha de pagamentos da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará; 

 
2.1.7. Resolução nº. 18.012, de 12.05.2011, AUTORIZAR a presidência a 

utilizar recursos do FUNTCE para custear as despesas com a realização do 
“IV Fórum Tribunal de Contas e seus Jurisdicionados” referente ao ano de 
2011. 

 
2.1.8. Resolução nº. 18.013, de 12.05.2011, AUTORIZAR a presidência a 

baixar o ato de aposentadoria do servidor deste Tribunal, senhor Paulo 
César Smith (matrícula nº. 0966215), ocupante do cargo de Analista de 
Controle Externo; 
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2.1.9. Resolução nº. 18.017, de 19.05.2011, ATUALIZAR a tabela que fixa os 
valores das diárias concedidas aos servidores do Tribunal de Contas do 
Estado, nos termos da legislação que rege a matéria e com base no índice do 
IGP-M do período considerado (19,47%), mantidas as demais normas; 

 
2.1.10. Resolução nº. 18.018, de 19.05.2011, DELEGAR competência ao 

diretor do Departamento de Administração, para expedição de atos 
administrativos dirigidos aos servidores deste Tribunal, referentes aos 
seguintes assuntos: férias, licenças saúde, maternidade, paternidade, lotação 
e remanejamento de pessoal; 

 
2.1.11. Resolução nº. 18.022, de 23.05.2011, RESOLVE, por maioria, adotar 

como parecer prévio o voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ivan 
Barbosa da Cunha, o qual, conclusivamente, pela emissão de Parecer Prévio 
Favorável, com ressalva, à aprovação pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará, das contas da Excelentíssima Senhora Governadora do 
Estado, ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA, referentes ao 
exercício financeiro de 2010, incluindo a Gestão Fiscal do PODER 
EXECUTIVO; 

 
2.1.12. Resolução nº. 18.037, de 01.06.2011,. DETERMINAR à Secretaria 

deste Tribunal que proceda ao 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 9, 
julgados na sessão extraordinária desta data; 

 
2.1.13. Resolução nº. 18.038, de 07.06.11, AUTORIZAR a presidência a baixar 

o ato de aposentadoria da servidora deste Tribunal, senhora SANDRA 
SUELY SILVA DOS SANTOS (matrícula nº. 0179213), ocupante do cargo 
de Analista Auxiliar de Controle Externo, TCE-ATNS-406-B-01; 

 
2.1.14. Resolução nº. 18.039, de 07.06.11, AUTORIZAR a presidência a dar 

baixa no patrimônio deste Tribunal dos bens considerados inservíveis, 
constantes da relação de fls. 28-46 do expediente nº 2011/03973-0, 
apresentada pela Seção de Patrimônio, e proceder a alienação dos mesmos 
na forma prevista e ajustada através do inciso VI, art. 2º da Resolução n.º 
17.492, de 17.04.2008; 

 
2.1.15. Resolução nº. 18.040, de 07.06.11, AUTORIZAR o recolhimento 

parcelado, em 5 (cinco) vezes, da importância de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) relativa à multa aplicada em decorrência de infração à norma legal ao 
senhor Olimpio Yugo Ohnishi, ex-secretário executivo de Obras Públicas do 
Estado do Pará, por intermédio do Acórdão nº. 47.332, de 18 de maio de 
2010, modificado pelo Acórdão nº 49.010 de 03 de maio de 2011, sobre as 
quais deverão incidir os correspondentes acréscimos legais, conforme 
determinação regimental; 
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2.1.16. Resolução nº. 18.056, de 09.06.11, ALTERAR as letras “a” e “b” do 
item 2.1.1.2 do anexo da Resolução nº 17.459/2007 que dispõe sobre a 
regulamentação da aplicação das multas previstas na Lei Orgânica do TCE-
PA; 

 
2.1.17. Resolução nº. 18.062, de 16.06.11, DESIGNAR o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, relator dos 
processos que cuidam da reforma da Lei Orgânica e Regimento Interno 
desta Corte de Contas; 

 
2.1.18. Resolução nº. 18.064, de 28.06.11, AUTORIZAR a Presidência a baixar 

o ato de pensão em favor de Maria Luiza Maia Aliverti, viúva do ex-
servidor desta Corte de Contas o senhor Oswaldo Aliverti, matrícula nº 
0153907, aposentado no cargo de Diretor de Departamento, TCE-CPC-200- 
NS03; 

 
2.1.19. Resolução nº. 18.067, de 29.06.11, 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 conseqüente 
arquivamento definitivo dos processos que integram o lote nº 5, julgados na 
sessão extraordinária desta data; 

 
8.3. Mapa geral das decisões por assunto: 

 
Nas 22 (vinte e duas) sessões ordinárias e 04  ( quatro) sessões extraordinárias 

realizadas pelo Tribunal, durante o segundo trimestre, foram julgados 800 ( oitocentos) processos 
de matéria de sua competência, incluindo 14 (quatorze) processos apreciados na matéria 
administrativa, conforme demonstrado nas tabelas abaixo: 

 
- Acórdãos: 

Assuntos N° de processos 
 a)  Admissões de pessoal /registros 68 
 b)  Aposentadorias/concessões iniciais 69 
 c)  Aposentadoria/retificação 01 
 d)  Aposentadoria/reversão 0 
 e)  Denúncias 08 
 f)  Embargos 05 
 g)  Inspeção extraordinária 0 
 h)  Obrigações comuns/gerais 28 
 i)  Pensões/concessões iniciais 20 
 j)  Pensão/retificação 0 
 k)  Prejulgado 0 
 l)  Prestações de contas/convênios 315 
 m) Recursos contra atos da presidências 16 
 n)  Recursos/reconsiderações  11 
 o)  Recursos/revisões 13 
 p)  Reforma/concessão inicial 01 
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 q)  Reforma/retificação 0 
 r)  Tomadas de contas/convênios 100 

  
TOTAL 655 

 
-  Resoluções: 

Assuntos N° de processos 
 a)  Administrativo interno/petição 01 
 b)  Admissão pessoal 0 
 c)  Aposentadorias/diligências 24 
 d)  Consulta 0 
 e)  Denúncia 0 
 f)  Decisões administrativas diversas 14 
 g)  Pensões/diligências  79 
 h)  Prestações de contas 05 
 i)  Recursos 12 
 j)  Reformas  02 
 k)  Tomadas de contas 08 

TOTAL 145 
 

- Decisões sem Processo: 

Assunto Quantidade 
 a)  Resoluções administrativas 12 
 b)  Atos 01 

 

- Tipos de decisões proferidas em processos de prestação e tomada de contas: 
 
Dos 792 processos julgados, 446 foram referentes às prestações, obrigações comuns 

e tomadas de contas, cujas decisões estão demonstradas a seguir: 
 

DECISÃO PRESTAÇÃO 
CONTAS 

TOMADA 
CONTAS 

OBRIG. 
COMUNS 

TOTAL 
 

% 

Regulares 247 21 16 284 64 
Regulares c/multas 20 26 03 49 11 
Regulares c/ressalvas 04 05 03 12 03 
Regulares c/ressalvas e 
multas 

22 10 05 37 08 

Irregular 0 0 0 0 0 
Irregulares c/multas 07 07 00 14 03 
Irregular c/devolução 0 0 0 0 0 
Irregulares c/devol. e multas 18 24 08 50 11 

T O T A L 318 93 35 446 100 
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TIPOS DE DECISÕES

Regular Regular c/Multa Regular c/Ressalva

Regular c/Ressalva e Multa Irregular Irregular c/Multa

Irregular c/Devolução Irregular c/Devol. 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 
01/04/2011 a 30/06/2011, conforme demonstrativo e gráfico abaixo: 

 
 

SITUAÇÃO QUANTIDADE VALOR (R$) 
ABERTAS 186 804.642,16 
SOB RECURSO NO 
TCE 
(Exigibilidade suspensa) 

07 19.709,00 

QUITADAS 21 9.319,60 
T O T A L 214 833.670,76 

 
 

MULTAS APLICADAS

ABERTA SOB RECURSO NO TCE QUITADA
 

Quadro 02 
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- 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 
01/04/2011 a 30/06/2011, conforme demonstrativo e gráfico abaixo: 

 
 

SITUAÇÃO VALOR (R$) 
 SEM RECURSO 3.262.631,66 
 SOB RECURSO NO TCE 
(Exigibilidade suspensa) 

246.815,20 
 

TOTAL GLOSADO 3.509.446,86 
 
 
 

 
 

Quadro 03 
 
 
 
 
 
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 2º trimestre de 2011. 
 
9.2 Diretoria:   
 
 reuniu no dia 04/04/2011 com o PROMOEX na sala do diretor do DCE; 
 participou dia 05/04/2011, no Auditório, da reunião do IGEPREV/MP CONTAS/TCE-PA; 

assessores conselheiros para tratar sobre os processos de admissão, aposentadoria; pensões ; 
 reuniu no dia 07/04/2011 com os controladores para tratar do Encontro Técnico Administrativo – 

previsão Abril, na sala do diretor do DCE; 
 participou dia 13/04/2011, no Plenário, do Encontro Técnico Administrativo, que teve como 

objetivo a realização de reuniões técnicas entre os conselheiros e os diretores do TCE-PA para 
debater sugestões e informações da maneira mais otimizada possível, buscando melhorar a 
produtividade na atuação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA) 

 indicou o servidor Reinaldo dos Santos Valino, para participar do encontro técnico nacional, 
relacionado ao Grupo Contas do Governo, Subgrupo Contas de Governo, criado no âmbito do 
PROMOEX; 

 formalizou orientação técnica aos diversos setores deste departamento, relativo aos relatórios 
produzidos, buscando a uniformidade de procedimentos e a garantia da correta instrução 
processual; 

 participou como palestrante, do  IV  Fórum TCE-PA  Jurisdicionados; 
 participou como representante do TCE junto com o Cons. Luis Cunha, das discussões sobre a Lei 

Kandir, realizado no Plenário da Assembleia Legislativa; 

GLOSAS

 SEM  RECURSO  SOB RECURSO NO TCE
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 encaminhou através de ofícios, respostas aos jurisdicionados nos termos da Resolução 17.958; 
 participou de reuniões departamentais; 
 atendeu jurisdicionados; 
 despachou processos e expedientes; 
 elaborou e encaminhou à Presidência, relatório com a situação atual das obrigações dos 

jurisdicionados em prestar contas a este Tribunal; 
 acompanhou os trabalhos da Auditoria Especial realizada na folha de pagamento da ALEPA; 
 reuniu com as Controladorias com o objetivo de retomar as discussões sobre os trabalhos da 

nova metodologia de fiscalização do TCE-PA. 
 
 
9.3 Assessoria Técnica de Controle Externo 
 
 participação no segundo trimestre do corrente ano, dos técnicos Douglas Gabriel Domingues 

Júnior (mat. nº 0100238), Maria do Socorro da Silva Santana (mat. nº 0663913) e Nilzete da 
Conceição Guimarães Barros (mat. nº 0100188),  na  comissão de análise  das  Contas  do  
Governo do Estado – Exercício de 2010, designados pela Portaria nº 25.007, de 23 de fevereiro 
de 2011; 

 assessoramento realizado pela técnica Maria de Nazaré Abreu Neves (mat. nº  0179027) ao 
diretor, visando o encaminhamento de proposta de apresentação do DCE no “IV Fórum TCE e 
Jurisdicionados”,  realizado nos dias 20 a 22 de junho de 2011; 

 o servidor Aldo César Cavalcante Guimarães (mat. nº 0100421)  representou o diretor do DCE 
em apresentações no Plenário durante o “Encontro Técnico Administrativo” entre os 
conselheiros e os departamentos do TCE-PA,  realizado em 15/04/2011, onde apresentou o 
diagnóstico da atuação das Controladorias do DCE, além de ter ministrado a oficina “Registro de 
Preços” durante o “IV Fórum TCE-PA e Jurisdicionados”, realizado no Hangar Convenções e 
Feiras da Amazônia nos dias 20 e 21 de junho do corrente ano; 

 participação de todos os servidores lotados na assessoria técnica do DCE no “IV Fórum TCE  e 
Jurisdicionados”, realizado nos dias supra mencionados; 

 emissão de parecer técnico sobre “destaque de crédito”, objeto de consulta formulada pelo Ofício 
nº 350/2011, oriundo da Secretaria de Estado de Administração (SEAD), para fins de subsidiar 
resposta à solicitação pedida pela CONJUR  acerca da matéria; 

 análise de documento encaminhado a este DCE consoante Ofício nº 339/2011 – GAB/AGE, que 
trata da remessa feita pela Auditoria Geral do Estado - Relatório de avaliação dos 100 dias de 
gestão, com proposição de medidas relativas ao conteúdo; 

 estudos para apresentação da proposta de reestruturação dos Relatórios Trimestrais e Anuais 
formalizados  pelo DCE-PA; 

 a servidora Nilzete da Conceição Guimarães Barros (mat nº 0100188), realizou atividades de 
apoio à realização da Auditoria Especial da ALEPA, objeto da  Portaria nº  25.178, de 
03/05/2011 (DOE de 06/05/2011); 

 revisão dos relatórios conclusivos emitidos em processos de aposentadorias, prestações e/ou 
tomadas de contas (obrigações comuns e/ou convênios) encaminhados pelas Controladorias de 
Controle Externo, com devida orientação de procedimentos, quando necessário; 

 realização de estudos de matérias diversas pertinentes ao TCE-PA;  
 participação no “treinamento para utilização do software de acompanhamento do Plano 

Estratégico e de Projetos”, cedido pelo IRB“, no período de 11 a 15 de abril de 2011; 
 participação da servidora Maria de Nazaré Abreu Neves (mat. nº 0179027), como coordenadora 

da Unidade Técnica de Controle Externo (UTCE), quando então realizou as seguintes atividades: 
 
a) encaminhamento junto aos setores deste DCE, das providências relativas à solicitação da 
Escola de Contas Alberto Veloso, conforme o memorando nº 24 de 2011, relativamente a cursos, 



 

 70 
 

seminários e/ou oficinas que devam ser oferecidas aos nossos jurisdicionados visando as 
dificuldades identificadas no curso das ações fiscalizadoras; 
b)  encaminhamento às 3ª, 4ª e 5ª CCE´s das informações acerca das auditorias piloto 
referentes à implantação do modelo de auditoria adotado por este TCE-PA consoante Resolução nº 
17.842, de 15 de abril de 2010; 
c)  encaminhamento à Unidade Executora Local (UEL) do PROMOEX deste TCE-PA, do 
relatório de avaliação das atividades de responsabilidade da UTCE; 
d)   encaminhamento à 1ª CCE de questionário com vistas ao levantamento feito no âmbito do 
PROMOEX, pelo Instituto Rui Barbosa, considerando a proposta de realização de um “Encontro 
Técnico da Região Norte/Grupo Atos de Pessoal”, a ser realizado na cidade de Manaus-AM, nos 
dias 20, 21 e 22 de julho do corrente ano; 
e) adoção das providências relativas à indicação das servidores: Maria Betânia Martins e 
Cleyce das Graças, ambas do Núcleo de Auditoria Operacional, para participarem do “Encontro 
Técnico relativo à Auditoria Operacional” na área do meio ambiente, realizado nos dias 28 e 29 de 
junho de 2011, em Brasília-DF; 
f) participação da reunião no âmbito da Unidade Executora Local do PROMOEX, com vistas 
ao levantamento de demandas, relativas à participação do servidor Leônidas Monteiro Gonçalves na 
reunião do Grupo Técnico do Grupo de Trabalho (GT) de padronização de relatórios, coordenados 
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no período de 13 a 15/04/2011; 
g)  interlocução com o Núcleo de AOP e com o Núcleo de Engenharia e Patrimônio Público 
deste DCE; 
h) reunião em 29/06 com o diretor do DCE em exercício, e com os servidores responsáveis 
pela realização das auditorias piloto, com vistas à execução do PAA deste DCE, diagnóstico e 
adoção de medidas que viabilizassem as mesmas. 
 
 Relativamente ao Plano de Gestão  e ao Plano Anual de Atividades deste DCE, realização de 

pesquisa junto aos sistemas informatizados do TCE/PA, sobre a situação das Prestações de 
Contas Anuais dos órgãos e entes da Administração Pública Estadual, com vistas à formatação 
dos Relatórios Exercícios 2007, 2008 e 2009, os quais servirão de base às propostas de adoção 
dos critérios de seletividade; 

 assessoramento ao diretor do departamento e às controladorias, no exercício das ações 
relacionadas aos estudos e racionalização do trabalho. 

 
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; 
 acompanhamento da execução da obra de ampliação da Santa Casa de Misericórdia; 
 verificação “in loco”, dos serviços executados na PA-159, trecho cidade de Breves/Aeroporto. 
 
9.5 Seção de Expediente 
 digitação da 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. 
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9.6 Auditoria Operacional - AOP 
 
 a Comissão de AOP durante este trimestre realizou as seguintes atividades: - descrição analítica 
da situação encontrada nos “Sistemas de Abastecimento de Água”- SAA’s visitados nos 16 
municípios das 09 regiões do Estado, com a identificação das fotos tiradas nesses SAA’s, referentes 
aos registros das situações encontradas. Confecção do relatório de saneamento, acompanhamento 
da execução do contrato de consultoria na área de saneamento  e levantamento dos dados referentes 
a “Auditoria Operacional em Meio Ambiente”, para reunião no Instituto Serzedello Corrêa - ISC 
ocorrida em Brasília no período de 27 a 29/06/2011; 
 encontra-se na fase de conclusão dos trabalhos de auditoria operacional na área de saneamento 
com previsão de relatório final para Agosto com notificação aos gestores até final de Julho, 
conforme acordado com o monitor do TCU/PROMOEX.  
 atuando concomitantemente, no levantamento dos dados e estudos referentes a “AOP Meio 
Ambiente”. 
 
9.7 1ª CCE 
 
 análises/pareceres técnicos sobre atos de admissão de pessoal, aposentadoria, pensão e reforma. 
 atendimentos aos jurisdicionados; 
 atendimentos aos interessados e/ou seus procuradores; 
 realização de inspeções e diligências; 
 atualização do banco de legislação subsidiária. 
 
9.8  2ª CCE 

 
 prestação de informações subsidiárias à emissão de certidão para a realização de operações de 

crédito pelo Governo do Estado; 
 auditorias programadas tendo em vista o acompanhamento da arrecadação da receita; 
 auditorias de fiscalização da renúncia de receitas estaduais; 
 análise, preparação e instrução dos processos referentes aos relatórios resumido da execução 

orçamentária e gestão fiscal; 
 instrução de denúncias; 
 participação de servidores da Controladoria na análise da  Prestação de Contas do Governo-

2010; 
 servidor Reinaldo dos Santos Valino, está substituindo o diretor do Departamento de Controle 

Externo, desde o dia 29 de maio de 2011. 
 
9.9 3ª CCE  
 
 indicação de servidores para participarem de treinamentos; 
 atualização da legislação dos diversos órgãos da administração direta; 
 análise da prestação de contas de convênios; 
 instauração de auditorias programadas; 
 apreciação de recursos/defesas; 
 atendimentos aos interessados e/ou seus procuradores; 
 participação de servidores da Controladoria na auditoria especial para análise da folha de 

pagamento/2010, realizada na  ALEPA; 
 participação de servidores da Controladoria na análise da Prestação de Contas do Governo-2010. 
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9.10 4ª  CCE 
 
 continuidade à prática da auditoria preventiva; 
 realização de inspeções ordinárias (auditoria preventiva); 
 análise da prestação de contas de convênios; 
 instauração de auditorias programadas; 
 atualização do banco de legislação subsidiária; 
 atendimentos 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; 
 agrupou-se aos jurisdicionados da 5ª CCE, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e 

Humano, organização social que assinou “contrato de gestão” para administrar o Hospital 
Regional do Marajó: 

 atendimentos aos interessados e/ou seus procuradores. 
 
9.12 6ª CCE 
 
 participou do esforço conjunto para  redução do saldo processual com a Corregedoria; 
 realização de inspeções; 
 atendimentos externos (solicitações de informações); 
 análise e instrução de prestações de contas de convênios. 
 atualização do banco de legislação subsidiária; 
 instauração de tomadas de contas de convênios; 
 atendimentos aos interessados e/ou seus procuradores. 
 

10. DI – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 
10.1 Atividades de suporte administrativo 

                        
Visando 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; 
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10.2 Atividades do Projeto de Modernização Tecnológica – PROMOTEC – Área 

Gestão  
 

- Qualificação de usuários e técnicos de TI 
Acompanhamento dos treinamentos realizados por servidores lotados neste departamento, 

assim detalhados: 
 
 

Treinamentos Participantes Período 

Treinamento em informática Laís Fonseca e 06 bolsistas da 
Funcap  28/03 a 08/04/211  

Curso de gestão de segurança da 
informação Vanner Fernandes Vasconcellos 04 a08/04/2011 

Treinamento para utilização de 
software para acompanhamento do 
Plano Estratégico – Channel 

Socorro Carvalho e José 
Ribamar Moura 11 a 15/04/2011 

Gramática aplicada e redação oficial Laís Fonseca 25 a29/04/2011 

Curso qualidade ao atendimento ao 
público Amanda Pinho Carmona 25 a 29/04/2011 

Café Tech: melhores práticas em 
projetos de Data Center Vanner Fernandes Vasconcellos 10/05/2011 

Segurança e continuidade de 
negócios Alexandre Costa 12/05/2011 

Microsoft Tech Net 

Carlos Gomes, Vanner 
Vasconcellos, Bruno Jares, 
Renato Souza, Franklin dos 
Anjos, Jenner Rocha 

12/05/2011 

Visita técnica ao TCE/AM (conhecer 
a política de segurança da 
Informação) 

Carlos Lauzid Jr e Vanner 
Vasconcellos 19 e 20/05/2011 

Tour Quebra de Records Vanner Fernandes Vasconcellos 07/06/2011 

Treinamento de Scrum Alliance's 
Certified Scrum Produtc Owner - 
CSPO 

Erysson Souza / Deusemar 
Junior / Bruno Henrique Jares 07 e 08/06/2011 

Informática Básica Laís Fonseca 27/06 à 01/07/2011 

Básico de Secretariado na 
Administração Pública Laís Fonseca 27/06 à 01/07/2011 

 
IV Fórum TCE-PA e Jurisdicionados  Carlos Alberto Lauzid Junior 20 à 22/06/2011 
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10.3 Atividades do Projeto de Modernização Tecnológica – PROMOTEC - Área 
Infraestrutura Tecnológica 

 
- Infraestrutura de Hardware e Software:  

 
Relatório DI/SPS/2º Trimestre/2011 
 
Projeto: Consolidação de servidores e armazenamento 
Remanejamento e instalação de módulos de memória nos servidores de Hospedagem de 
Máquinas Virtuais;  
Desativação de máquina desktop que estava funcionando como “Servidor”; 

 
Remanejamento de servidor físico que estava no chão do Datacenter para dentro de rack; 
Desativação de antigo switch de núcleo para ficar como reserva do switch atual. 

 
Projeto: Modernização do serviço de correio eletrônico 
 Ativação de novo servidor de antispam e antivírus com ferramentas mais modernas; 
 
Projeto: Melhoria no serviço de proteção de acesso a páginas internet 

Finalização da migração do 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: Melhoria na infraestrutura do Sistema Publica - convênio IOEPA 
 Re-instalação de servidor para uso da IOEPA devido a problemas de hardware apresentado 
no equipamento enviado anteriormente; 
  Re-envio de equipamento servidor para a IOEPA. 
 
Projeto:Construção da nova rede para dados, voz e vídeo 
 Realização de estudo para implantação de rede sem fio corporativa em todos os prédios do 
Tribunal; 
 
Projeto: Construção de novo Datacenter 
 Estudo para substituir o nobreak singelo atual, para um nobreak modular e redundante para 
rack padrão de 19 polegadas, com o intuito de aumentar a segurança do sistema; 
 Realização de manutenção no nobreak atual com substituição de baterias para garantir a 
disponibilidade dos serviços de TI. 
 
Projeto: Terceirização do serviço de impressão 
 Implantação de software de contabilização de impressão; 
 Estudo para substituir o software Unisys Enterprise Output Manager (antigo DEPCON) por 
solução gratuita; 
 Levantamento de possíveis locais para instalação de impressoras terceirizadas. 
  
Projeto: Implantação de política de segurança da informação 
 Pesquisa de outras políticas de “Segurança da Informação”; 
 Visita ao TCE-AM  para conhecer o processo de elaboração de uma Política de Segurança 
da Informação (PSI); 
 Avaliação de algumas políticas. 
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Projeto: Atualização do Sistema de Antivírus Corporativo 
 Levantamento de necessidades de proteção para as estações de trabalho; 
 Cotação de preços de licenças dos produtos. 
 
Projeto: Implantação do Sistema de Planejamento CHANNEL 
 Preparação dos ambientes de produção e de desenvolvimento; 
 Implantação e teste do software; 
 Integração com sistema de autenticação da rede; 

 
- Atendimento aos usuários: 

 
Estrutura 

 

 
 

Forma de Atuação 

A população, os servidores ou os jurisdicionados chamam o Call Center que ouve o relato, 
identifica as necessidades, responde aos questionamentos, registra o chamado e o chefe 
direciona o atendimento a um dos técnicos.  

O técnico se desloca até o local de trabalho do servidor para dar continuidade ao 
atendimento. Se relativo a software, é prestado por inteiro pelo mesmo. Caso seja relativo a 
hardware, o equipamento é recolhido ao setor de manutenção para diagnóstico e posterior 
solução do problema. Isso pode exigir a intervenção de terceiros (empresa autorizada – 
equipamentos em garantia – ou contratada pelo TCE para reparos no parque de informática). 
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- Atendimentos 

- Atendimentos realizados pelos técnicos do D.I. ao público interno:  
SETOR QUANTIDADE 
DCE – 6ªCCE 84 

DCE – 3ªCCE 83 

DCE – 1ªCCE 71 

DI – Expediente 63 

DA - Recursos Humanos 62 

Secretaria – Expediente 58 

DCE – 4ªCCE 51 

DA – Protocolo 48 

Presidência 47 

PRESIDÊNCIA – Comunicação 41 

DCE – Expediente 40 

Presidência – Planejamento 40 

DCE – 5ªCCE 38 

DA - Atend. Odontológico/Médico 37 

DA – Biblioteca 35 

DCE – Diretoria 35 

Promoex 33 

CONJUR – Expediente 31 

DA – Material 31 

DA – Finanças 29 

DCE – Engenharia 29 

Contas do Governador 26 

DA – Engenharia 26 

DCE – 2ªCCE 26 

Conselho – Cipriano 25 

Conselho – Nelson 25 

CCI - Controle Interno 23 

DI – desenvolvimento 23 

DA – recepção 21 

DI – atendimento 21 

Conselho – Lourdes 20 

Conselho - Luis Cunha 20 

DA – Transporte 18 

Presidência - Escola de Contas 18 
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Secretaria - apoio Plenário 18 

Conselho - Ivan Cunha 17 

DI – redes 17 

DA – capacitação 16 

DA - Apoio Administrativo 15 

Conselho – Apoio 13 

Usuário externo 12 

Comissão Especial de Auditoria Operacional 11 

Secretaria – diretor 11 

Auditório 9 

DA – Expediente 9 

ASTCEMP 8 

DA – Patrimônio 8 

Corregedoria 7 

DA - central telefônica 7 

DA – Imagem 7 

DA – Licitação 6 

DA – Limpeza 6 

Plenário 6 

DA – Arquivo 5 

Presidência - Chefia de Gabinete 4 

DA – Diretoria 3 

DI – Diretoria 3 

CONJUR – diretoria 1 

Secretaria - apoio Secretaria 1 

TOTAL 1498 
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Atendimento ao público interno 

DCE - 6CCE DCE - 3CCE DCE - 1CCE
DI - Expediente DA - Recursos Humanos Secretaria - Expediente
DCE - 4CCE DA - Protocolo Presidência
PRESIDÊNCIA - Comunicação DCE - Expediente Presidência - Planejamento
DCE - 5CCE DA - Atend. Odontológico/Médico DA - Biblioteca
DCE - Diretoria Promoex CONJUR - Expediente
DA - Material DA - Finanças DCE - Engenharia
Contas do Governador DA - Engenharia DCE - 2CCE
Conselho - Cipriano Conselho - Nelson CCI - Controle Interno
DI - Desenvolvimento DA - Recepção DI - Atendimento
Conselho - Lourdes Conselho - Luis Cunha DA - Transporte
Presidência - Escola de Contas Secretaria - Apoio Plenário Conselho - Ivan Cunha
DI - Redes DA - Capacitação DA - Apoio Administrativo
Conselho - Apoio Usuário Externo Comissão Especial de Auditoria Operacional
Secretaria - Diretor Auditório DA - Expediente
ASTCEMP DA - Patrimônio Corregedoria
DA - Central Telefônica DA - Imagem DA - Licitação
DA - Limpeza Plenário DA - Arquivo
Presidência - Chefia de Gabinete DA - Diretoria DI - Diretoria
CONJUR - Diretoria Secretaria - Apoio Secretaria
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Atendimentos realizados pelos técnicos do D.I. ao público externo: 
SETOR QUANTIDADE 
Chat Online 06 

DI atende 06 

TOTAL 12 

Atendimento ao público externo: 

Chat Online DI Atende
 

Atendimentos efetuados pela empresa CHLB Informática Ltda:  
SETOR QUANTIDADE 
DI – atendimento 14 
Secretaria – Expediente 12 
DCE – 6ªCCE 10 
DA – Protocolo 8 
DA – Biblioteca 7 
DCE – 4ªCCE 7 
DCE – 5ªCCE 7 
Conselho – Nelson 6 
DA - Atend. Odontológico/médico 5 
DA - Recursos Humanos 5 
PRESIDÊNCIA – Comunicação 5 
Presidência – Planejamento 5 
Auditório 4 
CONJUR – Expediente 4 
DA – Engenharia 4 
DCE – Expediente 4 
DI – desenvolvimento 4 
Presidência - Escola de Contas 4 
DA – Finanças 3 
DCE – 1ªCCE 3 
Presidência 3 
Promoex 3 
Corregedoria 2 
DA – Arquivo 2 
DA – Capacitação 2 
DA – Recepção 2 
DA – Transporte 2 
DCE – 2ªCCE 2 
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DCE – diretoria 2 
DI – Expediente 2 
DI – redes 2 
Secretaria – diretor 2 
ASTCEMP 1 
Comissão Especial de Auditoria Operacional 1 
Conselho - Ivan Cunha 1 
DA - Central Telefônica 1 
DA – diretoria 1 
DA – limpeza 1 
DA – Patrimônio 1 
DCE – 3ªCCE 1 
DCE – Engenharia 1 
Secretaria -apoio Secretaria 1 
TOTAL 157 
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CHLB Informática Ltda 

DI - Atendimento Secretaria - Expediente DCE - 6CCE DA - Protocolo
DA - Biblioteca DCE - 4CCE DCE - 5CCE Conselho - Nelson
DA - Atend. Odontológico/Médico DA - Recursos Humanos PRESIDÊNCIA - Comunicação Presidência - Planejamento
Auditório CONJUR - Expediente DA - Engenharia DCE - Expediente
DI - Desenvolvimento Presidência - Escola de Contas DA - Finanças DCE - 1CCE
Presidência Promoex Corregedoria DA - Arquivo
DA - Capacitação DA - Recepção DA - Transporte DCE - 2CCE
DCE - Diretoria DI - Expediente DI - Redes Secretaria - Diretor
ASTCEMP Comissão Especial de Auditoria Operacional Conselho - Ivan Cunha DA - Central Telefônica
DA - Diretoria DA - Limpeza DA - Patrimônio DCE - 3CCE
DCE - Engenharia Secretaria - Apoio Secretaria



  

 
 

1) Atendimentos efetuados pela empresa Micro Norte Informática Ltda:  
SETOR QUANTIDADE 
DCE – 3ªCCE 4 
DI – desenvolvimento 3 
Contas do Governador 1 
Corregedoria 1 
TOTAL 9 

 

Micro Norte Informática Ltda 

DCE - 3CCE DI - Desenvolvimento Contas do Governador Corregedoria
 

2) Outras atividades do atendimento ao usuário: 
 

 Apoio às Sessões do Plenário; 
 III Semana do Meio Ambiente; 
 Curso de Channel; 
 Treinamento de Informática Básica para FUNCAP; 
 Apoio aos eventos realizados no período; 
 IV Conversando com o Controle Interno; 
 IV Fórum TCE e Jurisdicionado. 

 
10.4 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. 

 Manutenção diária e corriqueira nos gerenciadores de conteúdo do Portal TCE-  PA e 
Intranet. 

 Atendimento/suporte a usuários externos e internos. 
 Implantação do formulário de consulta de processos usando tecnologia NET em 

detrimento a tecnologia PHP. 
 Alteração no formulário de LRF. 
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- Sistema de Fiscalização de Contas Públicas 

 
 Módulo Fiscalização (Intranet – Portal de Sistemas) 
 Implantação da “nova” consulta de processos no Portal TCE-PA em 24/05/2011. 
 Correção na “consulta de processos” no Portal: ajustes na informação “Data do 

Protocolo” para processos autuados antes da migração para o SISGED. 
 

 Sistema Gestão Fiscal 
 Implementação na “consulta de prestação de contas vencidas e a vencer” para 

visualização dos termos aditivos e disponibilizar o link para visualização das 
publicações; 

 Implementação na tela para registrar “admissão”. Não permitir incluir um interessado, 
caso o mesma já exista no banco de dados com o mesmo nome.  

 Implantação da “consulta” nas publicações realizadas no sistema PUBLICA, através do 
“número da publicação”; 

 
 PUBLICA 

 
 Atendimento/suporte a usuários externos e internos. 
 Alteração e implementação em diversos formulários como: formulário de contrato, 

formulário aditivo de contrato, formulário de reforma. 
 Alteração “Programa de Trabalho” - nas telas que são informados o programa de 

trabalho, estava sendo permitido informar “Programa de Trabalho” que estava em 
situação “Terminado”, ou seja, não estava criticando se o programa de trabalho ainda 
estava ATIVO.  

 Elaboração de documentação de estruturas do banco de dados do PUBLICA (Diagrama 
ER e outros). 

 Levantamento do impacto de alteração estrutural no procedimento da tabela “Pessoas”. 
 Alteração em todas as telas que usam as tabelas: Pessoa, Entidade, Responsável e 

Responsável Entidade para que possa criar uma base consistente de CPFs e CNPJs. 
 Foram realizadas algumas reuniões com usuários, com vistas a implementação da versão 

interna do PUBLICA. Após tais reuniões, a equipe optou por adotar outra técnica, onde 
as consultas básicas seriam implementadas baseadas na experiência da equipe de 
desenvolvimento e as consultas e relatórios mais elaborados seriam providas pelo 
Business Objects baseados nas necessidades de cada usuário. 

 
 SIMCOP 
 
 Histórico – O projeto SIMCOP anterior (contrato TCE-PA x Amazon) foi considerado 

impróprio, após testes finais, o que culminou com a rescisão contratual. Duas fases do 
projeto foram homologadas e junto com a documentação e protótipo produzido (sistema 
apresentado) estão sendo utilizados na atividade de re-análise do projeto.  

 Novo projeto – Por ordem da Diretoria de Informática e Presidência do TCE-PA foi 
decidido que os desenvolvedores de TI lotados na Seção de Análise e Programação 
continuassem com a implementação e implantação até a sua total conclusão. Alocaram 
para o projeto os servidores Mauricio Maia Cerqueira e Bruno Henrique Pontes Jares.  

 Planejamento – aproveitando-se dos artefatos produzidos anteriormente estão sendo re-
analisados os requisitos existentes e reformulou-se o projeto dividindo-o em 4 fases: a) 
Fase I (DIVERSOS); b) Fase II (CONVÊNIO, LICITAÇÃO e CONTRATO); c) Fase III 
(OBRA); d) Fase IV (SERVIÇO DE ENGENHARIA, MATRIZ DE SELETIVIDADE, 
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RELATÓRIOS, CONTROLE SOCIAL DE UMA OBRA e FOTOGRAFIA POR 
SATÉLITE). Segue a tabela abaixo com o status do planejamento e re-análise até o 
momento:  

FASE / MÓDULO / REQUISITOS Planejamento 

Fase I 
Diversos Re-análise / ação 
LOCALIDADE Tabela auxiliar 
Consultar Não priorizado 
PROTOCOLO Tabela auxiliar 
Consultar Não priorizado 
TIPO DE LICENÇA AMBIENTAL Tabela auxiliar 
Consultar Não priorizado 
INSTRUMENTO DE CONTRATO Tabela auxiliar 
Consultar Não priorizado 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO Tabela auxiliar 
Consultar Não priorizado 
FUNÇÃO GOVERNO Tabela auxiliar 
Consultar Não priorizado 
ATIVIDADE SUJEITA A LICENÇA 
AMBIENTAL Tabela auxiliar 

Consultar Não priorizado 
ENTE PUBLICO Tabela auxiliar 
Consultar Não priorizado 
Detalhamento Não priorizado 
Mais dados sobre Ente Público Não priorizado 
TIPO DE BEM Tabela auxiliar 
Consultar Priorizado 
Alterar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Excluir Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Cadastrar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
CATEGORIA DA OBRA Tabela auxiliar 
Consultar Não priorizado 
Alterar Não priorizado 
Protocolar Não priorizado 
Excluir Não priorizado 
Protocolar Não priorizado 
Cadastrar Não priorizado 
Protocolar Não priorizado 
MODALIDADE DA OBRA Tabela auxiliar 
Consultar Não priorizado 
Alterar Não priorizado 
Protocolar Não priorizado 
Excluir Não priorizado 
Protocolar Não priorizado 
Cadastrar Não priorizado 
Protocolar Não priorizado 
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INDICADOR DE SELETIVIDADE Tabela auxiliar 
Consultar Priorizado 
Alterar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Excluir Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Cadastrar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
CRITÉRIO DE INDICADOR Tabela auxiliar 
Consultar Priorizado 
Alterar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Excluir Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Cadastrar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
ITEM DE CRITÉRIO Tabela auxiliar 
Consultar Priorizado 
Alterar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Excluir Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Cadastrar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
RESPONSÁVEL TÉCNICO Tabela auxiliar 
Consultar Priorizado 
Alterar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Excluir Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Cadastrar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
TIPO DE ADITIVO Tabela auxiliar 
Consultar Não priorizado 
Alterar Não priorizado 
Protocolar Não priorizado 
Excluir Não priorizado 
Protocolar Não priorizado 
Cadastrar Não priorizado 
Protocolar Não priorizado 
TIPO DE ACOMPANHAMENTO Tabela auxiliar 
Consultar Não priorizado 
Alterar Não priorizado 
Protocolar Não priorizado 
Excluir Não priorizado 
Protocolar Não priorizado 
Cadastrar Não priorizado 
Protocolar Não priorizado 
TÍTULO PROFISSIONAL Tabela Auxiliar 
Consultar Priorizado 
Alterar Priorizado 
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Protocolar Priorizado 
Excluir Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Cadastrar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
CONTRATADO Tabela auxiliar 
Consultar Priorizado 
Alterar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Excluir Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Detalhamento Não priorizado 
Mais dados sobre o contratado Não priorizado 
Cadastrar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
BEM Tabela auxiliar 
Consultar Priorizado 
Alterar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Inserir (remover e alterar) coordenadas Priorizado 
Excluir Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Detalhamento Não priorizado 
Mais dados sobre bem Não priorizado 
Cadastrar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Inserir (remover e alterar) coordenadas Priorizado 
Fase II 
Convênio Re-análise / ação 
Consultar Ainda não re-analisado 
Vincular (desvincular) aditivo Ainda não re-analisado 
Protocolar Ainda não re-analisado 
Detalhamento Ainda não re-analisado 
Mais dados sobre o convênio Ainda não re-analisado 
Aditivos de convênios vinculados Ainda não re-analisado 
Ver recibo de vínculo de aditivo ao convênio Ainda não re-analisado 
Aditivos de convênios Ainda não re-analisado 
Consultar Ainda não re-analisado 
Licitação Re-análise / ação 
Consultar Ainda não re-analisado 
Anexar (remover) documentos Ainda não re-analisado 
Protocolar Ainda não re-analisado 
Alterar Ainda não re-analisado 
Protocolar Ainda não re-analisado 
Excluir Ainda não re-analisado 
Protocolar Ainda não re-analisado 
Detalhamento Ainda não re-analisado 
Mais dados sobre a licitação Ainda não re-analisado 
Ver documentos anexados Ainda não re-analisado 
Ver recibo de cadastro da licitação Ainda não re-analisado 
Ver recibo de alteração da licitação Ainda não re-analisado 
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Ver recibo de anexação de documentos Ainda não re-analisado 
Cadastrar licitação Ainda não re-analisado 
Protocolar Ainda não re-analisado 
Contrato Re-análise / ação 
Consultar Ainda não re-analisado 
Vincular (desvincular) aditivo Ainda não re-analisado 
Protocolar Ainda não re-analisado 
Alterar Ainda não re-analisado 
Protocolar Ainda não re-analisado 
Excluir Ainda não re-analisado 
Protocolar Ainda não re-analisado 
Detalhamento Ainda não re-analisado 
Mais dados sobre contrato Ainda não re-analisado 
Ver recibo de cadastro do contrato Ainda não re-analisado 
Ver recibo de alteração do contrato Ainda não re-analisado 
Aditivos de contratos vinculados Ainda não re-analisado 
Ver recibo de vínculo de aditivo ao contrato Ainda não re-analisado 
Cadastrar contrato Ainda não re-analisado 
Protocolar Ainda não re-analisado 
Aditivo de contrato Ainda não re-analisado 
Consultar Ainda não re-analisado 
Alterar Ainda não re-analisado 
Protocolar Ainda não re-analisado 
Excluir Ainda não re-analisado 
Protocolar Ainda não re-analisado 
Detalhamento Ainda não re-analisado 
Mais dados sobre aditivo de contrato Ainda não re-analisado 
Ver recibo de cadastro de aditivo de contrato Ainda não re-analisado 
Ver recibo de alteração de aditivo de contrato Ainda não re-analisado 
Cadastrar aditivo de contrato Ainda não re-analisado 
Protocolar Ainda não re-analisado 
Fase III 
Obra Re-análise / ação 
Consultar Priorizado 
Inserir (remover) cronograma físico-financeiro 
(etapas) 

Priorizado 

Protocolar Priorizado 
Inserir (remover) Ordem de Serviço Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Alterar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Excluir Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Detalhamento Priorizado 
Mais dados sobre a obra Priorizado 
Ver dados da licença ambiental Priorizado 
Ver recibo de cadastro da obra Priorizado 
Ver recibo de alteração da obra Priorizado 
Ver cronograma físico-financeiro planejado Priorizado 
Ver cronograma físico-financeiro executado Priorizado 
Ver localização da obra Priorizado 
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Ver laudo conclusivo da obra Priorizado 
Medição da obra Priorizado 
GRID medições Priorizado 
Anexar (remover) foto(s) da obra Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Alterar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Anexar (remover) laudo conclusivo da obra Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Excluir Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Detalhamento Priorizado 
Mais dados sobre a medição Priorizado 
Ver recibo de cadastro da medição Priorizado 
Ver recibo de alteração da medição Priorizado 
Ver foto(s) da obra na medição Priorizado 
Cadastrar medição (desembolsos) Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Anexar laudo conclusivo da obra Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Cadastrar Priorizado 
Protocolar Priorizado 
Fase IV 
Serviço de Engenharia Re-análise / ação 
Anexar documento Ainda não re-analisado 
Ver documento anexados Ainda não re-analisado 
Remover documento Ainda não re-analisado 
Matriz de seletividade Re-análise / ação 
Consultar Ainda não re-analisado 
Relatórios Re-análise / ação 
Ver licitações não vinculadas a obra Ainda não re-analisado 
Ver convênios não vinculados a obra Ainda não re-analisado 
Ver contratos com pendência de cadastro de obra Ainda não re-analisado 
Ver obras com pendência de medições Ainda não re-analisado 
Ver medições de obras Ainda não re-analisado 
Ver resultado da aplicação da matriz de 
seletividade em obras Ainda não re-analisado 
Ver pendências de anexação(upload) de 
documentação Ainda não re-analisado 
Ver aditivos sem vinculo a contrato Ainda não re-analisado 
Ver aditivos sem vinculo ao convênio Ainda não re-analisado 
Ver obras por município Ainda não re-analisado 
Ver obras por tipo de medição Ainda não re-analisado 
Cidadão - Controle Social Re-análise / ação 
Consultar Ainda não re-analisado 
Foto por satélite Re-análise / ação 
Consultar Ainda não re-analisado 
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- Gerência e Plataforma – Após definição dos padrões de desenvolvimento propostos pelo pessoal da 
seção de análise e programação a equipe do projeto SIMCOP deu início ao trabalho de implementação, 
adotando a metodologia de desenvolvimento do SCRUM e o TFS como ferramenta de apoio. A 
plataforma adotada continuou sendo o DOT NET com a linguagem C#, utilizando-se o Visual Studio 
2010 Ultimate no desenvolvimento e o SQL Server 2008 como banco de dados. 
 
- Atividades – Seguindo a metodologia do SCRUM, reuniram-se os requisitos existentes e delimitaram-
se as atividades que culminou com a conclusão até agora das fases I e IV, sendo que atualmente o 
projeto encontra-se na seguinte situação: 
 

FASE / MÓDULO / REQUISITOS Situação 

Fase I   
Diversos Execução 
LOCALIDADE - 
Consultar Não codificado 
PROTOCOLO   
Consultar Não codificado 
TIPO DE LICENÇA AMBIENTAL - 
Consultar Não codificado 
INSTRUMENTO DE CONTRATO - 
Consultar Não codificado 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO - 
Consultar Não codificado 
FUNÇÃO GOVERNO - 
Consultar Não codificado 
ATIVIDADE SUJEITA A LICENÇA 
AMBIENTAL - 

Consultar Não codificado 
ENTE PUBLICO - 
Consultar Não codificado 
Detalhamento Não codificado 
Mais dados sobre Ente Público Não codificado 
TIPO DE BEM - 
Consultar Codificado 
Alterar Codificado 
Protocolar Codificado 
Excluir Codificado 
Protocolar Codificado 
Cadastrar Codificado 
Protocolar Codificado 
CATEGORIA DA OBRA - 
Consultar Não codificado 
Alterar Não codificado 
Protocolar Não codificado 
Excluir Não codificado 
Protocolar Não codificado 
Cadastrar Não codificado 
Protocolar Não codificado 



 

 90 

MODALIDADE DA OBRA - 
Consultar Não codificado 
Alterar Não codificado 
Protocolar Não codificado 
Excluir Não codificado 
Protocolar Não codificado 
Cadastrar Não codificado 
Protocolar Não codificado 
INDICADOR DE SELETIVIDADE - 
Consultar Codificado 
Alterar Codificado 
Protocolar Codificado 
Excluir Codificado 
Protocolar Codificado 
Cadastrar Codificado 
Protocolar Codificado 
CRITÉRIO DE INDICADOR - 
Consultar Codificado 
Alterar Codificado 
Protocolar Codificado 
Excluir Codificado 
Protocolar Codificado 
Cadastrar Codificado 
Protocolar Codificado 
ITEM DE CRITÉRIO - 
Consultar Codificado 
Alterar Codificado 
Protocolar Codificado 
Excluir Codificado 
Protocolar Codificado 
Cadastrar Codificado 
Protocolar Codificado 
RESPONSÁVEL TÉCNICO - 
Consultar Codificado 
Alterar Codificado 
Protocolar Codificado 
Excluir Codificado 
Protocolar Codificado 
Cadastrar Codificado 
Protocolar Codificado 
TIPO DE ADITIVO - 
Consultar Não codificado 
Alterar Não codificado 
Protocolar Não codificado 
Excluir Não codificado 
Protocolar Não codificado 
Cadastrar Não codificado 
Protocolar Não codificado 
TIPO DE ACOMPANHAMENTO - 
Consultar Não codificado 
Alterar Não codificado 
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Protocolar Não codificado 
Excluir Não codificado 
Protocolar Não codificado 
Cadastrar Não codificado 
Protocolar Não codificado 
TÍTULO PROFISSIONAL - 
Consultar Codificado 
Alterar Codificado 
Protocolar Codificado 
Excluir Codificado 
Protocolar Codificado 
Cadastrar Codificado 
Protocolar Codificado 
CONTRATADO - 
Consultar Codificado 
Alterar Codificado 
Protocolar Codificado 
Excluir Codificado 
Protocolar Codificado 
Detalhamento Não codificado 
Mais dados sobre o contratado Não codificado 
Cadastrar Codificado 
Protocolar Codificado 
BEM - 
Consultar Codificado 
Alterar Codificado 
Protocolar Codificado 
Inserir (remover e alterar) coordenadas Codificado 
Excluir Codificado 
Protocolar Codificado 
Detalhamento Não codificado 
Mais dados sobre bem Não codificado 
Cadastrar Codificado 
Protocolar Codificado 
Inserir (remover e alterar) coordenadas Codificado 
Fase II   
Convênio Execução 
Consultar - 
Vincular (desvincular) aditivo - 
Protocolar - 
Detalhamento - 
Mais dados sobre o convênio - 
Aditivos de convênio vinculados - 
Ver recibo de vínculo de aditivo ao convênio - 
Aditivos de convênios - 
Consultar - 
Licitação Execução 
Consultar - 
Anexar (remover) documentos - 
Protocolar - 
Alterar - 
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Protocolar - 
Excluir - 
Protocolar - 
Detalhamento - 
Mais dados sobre licitação - 
Ver documentos anexados - 
Ver recibo de cadastro da licitação - 
Ver recibo de alteração da licitação - 
Ver recibo de anexação de documentos - 
Cadastrar licitação - 
Protocolar - 
Contrato Execução 
Consultar - 
Vincular (desvincular) aditivo - 
Protocolar - 
Alterar - 
Protocolar - 
Excluir - 
Protocolar - 
Detalhamento - 
Mais dados sobre o contrato - 
Ver recibo de cadastro da contrato - 
Ver recibo de alteração do contrato - 
Aditivos de contrato vinculados - 
Ver recibo de vínculo de aditivo ao contrato - 
Cadastrar contrato - 
Protocolar - 
Aditivo de contrato - 
Consultar - 
Alterar - 
Protocolar - 
Excluir - 
Protocolar - 
Detalhamento - 
Mais dados sobre aditivo de contrato - 
Ver recibo de cadastro de aditivo de contrato - 
Ver recibo de alteração de aditivo de contrato - 
Cadastrar aditivo de contrato - 
Protocolar - 
Fase III   
Obra Execução 
Consultar Codificado 
Inserir (remover) cronograma físico-financeiro 
(etapas) Codificado 

Protocolar Codificado 
Inserir (remover) Ordem de Serviço Codificado 
Protocolar Codificado 
Alterar Codificado 
Protocolar Codificado 
Excluir Codificado 
Protocolar Codificado 
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Detalhamento Codificado 
Mais dados sobre a obra Codificado 
Ver dados da Licença Ambiental Codificado 
Ver recibo de cadastro da obra Não codificado 
Ver recibo de alteração da obra Não codificado 
Ver cronograma físico-financeiro planejado Codificado 
Ver cronograma físico-financeiro executado Codificado 
Ver localização da obra Codificado 
Ver laudo conclusivo da obra Não codificado 
Medição da obra Codificado 
GRID medições Codificado 
Anexar (remover) foto(s) da obra Codificado 
Protocolar Codificado 
Alterar Codificado 
Protocolar Codificado 
Anexar (remover) laudo conclusivo da obra Não codificado 
Protocolar Não codificado 
Excluir Codificado 
Protocolar Codificado 
Detalhamento Codificado 
Mais dados sobre a medição Codificado 
Ver recibo de cadastro da medição Não codificado 
Ver recibo de alteração da medição Não codificado 
Ver foto(s) da obra na medição Codificado 
Cadastrar medição (desembolsos) Codificado 
Protocolar Codificado 
Anexar laudo conclusivo da obra Não codificado 
Protocolar Não codificado 
Cadastrar Codificado 
Protocolar Codificado 
Fase IV   
Serviço de Engenharia Execução 
Anexar documento - 
Ver documentos anexados - 
Remover documento - 
Matriz de seletividade Execução 
Consultar - 
Relatórios Execução 
Ver licitações não vinculadas a obra - 
Ver convênios não vinculados a obra - 
Ver contratos com pendência de cadastro de obra - 
Ver obras com pendência de medições - 
Ver medições de obras - 
Ver resultado da aplicação da matriz de 
seletividade em obras - 

Ver pendências de anexação(upload) de 
documentação - 

Ver aditivos sem vinculo a contrato - 
Ver aditivos sem vinculo ao convênio - 
Ver obras por município - 
Ver obras por tipo de medição - 
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Cidadão - Controle Social Execução 
Consultar - 
Foto por satélite Execução 
Consultar - 

 
 Desse quadro abstraiu-se a seguinte estatística até o momento: 

Análise dos requisitos 

Ação nos requisitos Qde 
Requisitos totais 222 
Requisitos não priorizados 42 
Requisitos codificados 88 
Requisitos que faltam  92 

 
Estatística de execução 
Percentual não priorizado 19% 
Percentual codificado 40% 
Percentual a codificar + não priorizados 60% 
Percentual a codificar - não priorizados 41% 

 
Atividades realizadas de 16/05/2011 a 20/05/2011: 

 Elaboração  do layout  visual do site 
 Refatoração do código 
 Refatoração do Banco 
 Planejamento da fase 2:  
 Elaboração das estórias e as estimativas; 
 Foram os wireframes das telas; 
 Iniciado a codificação do módulo de licitação, juntamente com a geração do recibo em 

PDF. 
 Iniciada a preparação do site para implantação da primeira release. 

 
Atividades realizadas na semana (de 23 à 27/06/2011): 

ID Título Responsável 

784 Refatoração do código 
Maurício Maia Cerqueira e Bruno 
Henrique Pontes Jares 

785 
Página do cadastro da 
licitação 

Maurício Maia Cerqueira e Bruno 
Henrique Pontes Jares 

815 
Página do cadastro do 
contrato Maurício Maia Cerqueira 

768 
Implantação do SIMCOP 
no EROS para testes Bruno Henrique Pontes Jares 

763 Fazer o recibo da licitação Bruno Henrique Pontes Jares 

810 
Upload dos anexos da 
licitação Bruno Henrique Pontes Jares 

812 Criar a tabela do recibo Maurício Maia Cerqueira 

813 
Criar a tabela anexo 
licitacao Maurício Maia Cerqueira 

814 
Página da listagem do 
contrato Maurício Maia Cerqueira 
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762 
Pagina da listagem da 
licitação Maurício Maia Cerqueira 

 
OBS: 

- Bruno Jares também participou da elaboração do formulário de recadastramento 
funcional na codificação do relatório de confirmação dos dados cadastrados. 

 
Atividades realizadas na semana (30/05 a 03/06/2011): 

ID Título Responsável 
764 Formatação do Layout Antonio Vulcão Vasconcelos 

784 Refatoração do código 
 Maurício Maia Cerqueira e Bruno 
Henrique Pontes Jares 

842 

Colocar o mapa com as 
coordenadas do bem do 
cadastros do bem Bruno Henrique Pontes Jares 

843 

Ajustar o detalhe da 
coordenada no cadastro do 
bem Bruno Henrique Pontes Jares 

844 Cadastro da obra Maurício Maia Cerqueira 

845 
Cadastro da ordem de 
serviço Maurício Maia Cerqueira 

846 Consulta da obra Maurício Maia Cerqueira 

847 
Ajuste no banco de dados 
do SIMCOP Maurício Maia Cerqueira 

 
OBS: 

- Bruno Jares também participou junto com o Paulo Fausto M. das Neves criando a 
solução para o CAMO (Controle de Atendimento Médico-Odontológico). 

 
Atividades realizadas na semana (06 à 10/06/2011): 

ID Título Responsável 

843 

Ajustar o detalhe da 
coordenada no Cadastro 
do Bem Bruno Henrique Pontes Jares 

958 

Recadastrar as 
configurações de 
segurança no SisSeg Maurício Maia Cerqueira 

957 
Correções na autenticação 
(segurança) Bruno Henrique Pontes Jares 

 
OBS: 

- Reanálise da fase 3 (módulo OBRA) – Bruno e Maurício; 
- Refatoração do Banco de Dados para atender a reanálise – Maurício; 
- Criação dos WireFrame do módulo OBRA – Bruno e Maurício. 

 
Atividades realizadas na semana (13 à 17/06/2011): 

ID Título Responsável 

846 Consulta da obra 
Maurício Maia Cerqueira – Bruno 
Henrique Pontes Jares 

845 Cadastro da ordem de Maurício Maia Cerqueira – 
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serviço Bruno Henrique Pontes Jares 
844 Cadastro da obra Maurício Maia Cerqueira 

998 
Tela da Listagem da 
Medição Maurício Maia Cerqueira 

1001 
Elaboração da Tela de 
cadastro de Medição Maurício Maia Cerqueira 

1002 
Tela do cronograma 
executado Bruno Henrique Pontes Jares 

999 
Refatorar tela da listagem 
da obra Bruno Henrique Pontes Jares 

1000 

Ajuste da Licença 
Ambiental na tela do 
cadastro da obra Paulo Fausto Moura das Neves 

956 
Cronograma físico 
financeiro Bruno Henrique Pontes Jares 

 
OBS: 

- O Paulo Fausto Moura das Neves  entrou no time em 16/06/2011; 
- O Bruno Jares  participou do ajuste da segurança do Sistema de Gestão Fiscal. 

 
 SGA/SGP/SCR 
 Implantação e testes das fontes dos sistemas SGA, SGP e SCR 

         SGA – Desktop – (JAVA/NetBeans) 
            SGP – Web – (JAVA/WebIntegrator) 
           SCR – Web – (JAVA/NetBeans) 
 

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

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

aplicativo SGP. 
 Estudo das Frameworks ligadas ao projeto SGA, principalmente a Swing Application 

FrameWork que é base do projeto. 
 Instalação do sistema SGA na sala de treinamento. 

 
 Sistema de Segurança – SISSEG (WEB) 
 Ajustes na tela de “MENU”, permitir visualizar “TODOS” os status (ativos e inativos); 
 Disponibilizar a nova versão do SISSEG  na produção; 

 
 Sistema SAGF – Sistema de Acompanhamento de Gestão Fiscal 
 Ajustes no serviço de autenticação; 
 Disponibilizar em produção a chamada do sistema via “Portal de Sistemas”, para 

homologação; 
 

 Sistemas da Bahia (SGA/SGP/SCR) 
Os trabalhos foram paralisados devido a falta do repasse técnico e treinamento que deve 

ser realizado pela equipe do CEDASC, a previsão de continuação para este projeto é para agosto 
de 2011, onde está  previsto o repasse técnico e treinamento da equipe piloto. 
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 SISSEG_API 
Este projeto foi iniciado no trimestre em questão, com o objetivo de implementar o 

padrão SISSEG de segurança de acesso aos sistemas da Bahia (SGA/SGP e SCR), ainda não foi 
concluído, também devido a falta do repasse técnico e treinamento dos sistemas da Bahia. 

 
 Criação das classes facade do SISSEG_API são elas: LogAcessoFacade MenuFacade 

ModuloFacade ModuloOperacaoFacade OperacaoFacade PerfilFacade 
PerfilUsuarioFacade SistemaFacade UsuarioAdminFacade UsuarioFacade  
UsuarioLotacaoFacade  UsuarioSistemaFacade 

 Criar método RetornaUsuario no  SISSEG_API 
 Pesquisar o serviço responsável pela autenticação dos usuários nos sistemas .NET. O 

objetivo é transcrever os métodos usados nesta aplicação para a linguagem Java. 
 Criar método retornoMenu no SISSEG_API 
 Criar método listMenuPerfil no SISSEG_API 
 Criar método listSistema no SISSEG_API 
 Criar o método retornaModuloPerfil no SISSEG_API 
 Criar o método listModuloPerfilAutorizacao no SISSEG_API 
 
 CAMO 

            Este projeto foi iniciado no trimestre em questão e foi interrompido devido a 
necessidade de compor a equipe de desenvolvimento do SIMCOP 

 
 Carga inicial do CAMO para o TFS 
 Modelagem de dados do sistema CAMO 
 Criação da tela tipo abono 
 Criação da tela tipo de parecer 
 Criação da tela de tipo de uso 
 Criação da tela de especialidades 
 Criação da tela de tipo de procedimento 
 Criação da tela de pacientes externos 
 Criação da tela de funcionários CAMO 
 Criação da tela de fechamento mensal 

 
 SIMCOP 

            Foi solicitado pelo Sr. Avelino a minha participação na equipe que esta desenvolvendo 
o projeto SIMCOP, com o objetivo de acelerar o andamento do mesmo, visto que é um dos 
principais projetos em andamento. 

 Ajuste da Licença Ambiental na tela do cadastro da Obra; 
 Tela do Cadastro da Medição (galeria & laudo conclusivo); 
 Correção da tela de listagem de medições que não esta trazendo o registro cadastrado; 
 Corrigir a máscara dos campos período para (MM/AAAA) e os campos data para 

(DD/MM/AAAA); 
 Aumentar o campo descrição no cadastro de medição; 
 Incluir o órgão responsável no resumo geral da obra; 
 Colocar todos os combos da tela de cadastro de obras em ordem alfabética; 
 Em cadastro de obra no combo órgão responsável, os flags licitação e monitora na tabela 

entidade devem ser  S e N  respectivamente; 
 Corrigir em cadastro de obra no combo executor devem conter todos os registros das 

tabelas entidades; 
 Corrigir todos os combos da tela de medição para ficarem em ordem alfabética 
 Aumentar o tamanho do campo descrição da tabela medição; 
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 Corrigir o campo valor da tela de listagem de medições para o formato moeda; 
 Corrigir o cadastro de medições para incluir nas fotos as coordenadas geográficas 

latitude e longitude embaixo da foto; 
 Corrigir o cabeçalho do gridview e substituir responsável por órgão responsável 

 

- Sistema de Gestão de Documentos – SISGED 

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

 Ajustes na pauta: Quando existir mais de um relator para o processo, informar sempre o 
último relator cadastrado no processo; 

 Ajustes na “consulta acórdão/resolução” : Informar quando o acórdão foi “reformado” 
ou “substituído”;      

 Correção na tela de acórdão : Apresentava erro quando o “interessado” do processo, não 
possuía o endereço completo no cadastro; 

 Ajustes na formatação da pauta, quando o assunto for recurso de revisão e 
reconsideração; 

 Ajustes no “cadastro de expedientes” : Não permitir cadastrar o “remetente/interessado”, 
caso já exista o registro com o mesmo “nome/razão social”; 

 Correção na “consulta de ofícios”: Mostrar a situação do ofício, quando o mesmo tiver 
com a situação = “I – Inativo”; 

 Ajustes na procedure de visualização de processos no Portal TCE-PA, para não permitir 
visualizar os seguintes assuntos : admissão, aposentadoria e reforma. 

 Ajustes na tela de inclusão da “resolução”. Disponibilizar a opção para “anexar 
documento” e permitir sua visualização; 

 Ajustes na tela de recebimento de ofício. Confirmar recebimento antes de efetuar a 
operação; 

- Sistema Transparência 

 Conversão, separação e configuração do sistema para o Visual Studio 2010 para 
possibilitar a publicação no TFS. 

 Disponibilização de novos relatórios e consultas no portal. 
1. LRF – Relatório de Gestão Fiscal 
2. LRF – Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
3. Licitações concluídas. 

- Sistemas Legados  

 SARM – Sistema de Administração de Recursos Materiais 
 Criação do relatório de consumo mensal 

 
 SIGPessoas – Gestão de Pessoas 
 Migração do acesso a dados de  BDE para  ADO; 
 Criação da rotina de  reabertura da  folha de pagamento; 
 Criação de rotina de log do processamento da Folha (cálculo, captação, abertura e 

reabertura); 
 Criação de relatório de comparação de folhas por classificação financeira; 
 Criação da rotina para gerações do relatório de cargos e funções comissionadas da 

Presidência; 
 Ajuste e correção da rotina de folha de diferença; 
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 Refatorações diversas (contracheques pensionistas, ficha funcional, cadastro de 
documentos do SADC, relatórios apresentaram problemas após a migração, cadastro de 
tempo de serviço, consulta funcionário); 

 Ajuste da rotina de controle de lançamentos da Unimed; 
 Transição das fichas dos servidores do “Quadro Estatutários não Estáveis” para o 

“Quadro de Temporários”;  
 Correção de fórmula da rubrica de  FINANPREV (aposentados); 
 Ajuste da rotina de regime de caixa (adicionar opção para não contar para 

FINANPREV); 
 Correção e análise da rotina de auditoria da  Folha; 
 Definição do cadastro de diárias; 
 Ajustes no calculador (aquisição de tempo de serviço temporários, cálculo D125 e D128, 

regime de caixa, verificação de cálculos com valor negativo); 
 Ajuste nos relatórios de pensionistas, ativar opção para selecionar somente proventos ou 

descontos; 
 Ajuste na relação sintética da folha de pensionistas. Adicionar opção para seleção de 

rubricas da ASTECEMP; 
 Ajuste na GFIP; 
 Criação da View  para o Transparência; 
 Criação da Tela de Movimentos de Gratificação; 
 Criação do Relatório de consignações por Banco (ativos e inativos); 
 Rotina de adiantamento do décimo terceiro 2011; 
 Geração de relatórios diversos para o DRH 

 
 Sistema para recadastramento dos servidores 
 Definição do Banco e views para o cadastro 
 
 BUSINESS OBJECT 
 Permissões a usuários BO;  
 Criação de um perfil para Contas do Governo; 
 Geração dos universos ano de 2011; 
 Suporte aos usuários Tânia/Helena no uso dos universos 2011 do BO; 
 Publicação de todos universos migrados; 
 Atendimento de chamado da 3ª CCE para problemas no BO. 
 
 CAMO 
 Suporte ao desenvolvimento com as definições do Banco de Dados.  
 
 MANRH 
 Permissões a usuário ao Banco MANRHP, solicitado por Paulo Fausto. 
 
 PADRÕES DE SISTEMAS 
 Suporte a definição do Padrão; 
 Reunião com Kleber, Bruno e Paulo sobre padrão de Banco de Dados para aplicações 

que eles estão desenvolvendo. 
 
 PESQUISA 
 Pesquisa sobre Robot Web  
 
 
 



 

 100 

 PUBLICA 
 Publicação no Servidor da IOEPA das atualizações do sistema; 
 Atualização das tabelas : Programa de Trabalho, Fonte de Recurso e Natureza de 

Despesa; 
 Alteração de Procedure (TAContrato) do  PUBLICA no ambiente interno do TCE, 

solicitado por Renato; 
 Implantação na IOEPA das alterações  de Procedure (TAContrato) do  PUBLICA, 

solicitado por Renato. 
 
 RECURSOS HUMANOS 
 Criação de Tabelas no  SASFSARHBD;  
 Suporte ao Sistema Recursos Humanos. Criação de Tabelas e relacionamentos 

(DIARIA_REGIAO, DIARIA_LOCALIDADE, DIARIA_CARGO e 
DIARIA_VALOR); 

 Criações de procedimentos e visões para  processamento e validação do Ponto; 
 Criação, em Banco, de rotina para calcular hora extra, solicitado por Avelino; 
 Alteração em Tabelas do Banco SASFSARHBD para atender flexibilidade de ponto; 
 Alteração da carga do ponto para atender flexibilidade de ponto. 
 
 SAGF 
 Alteração de Relatório SAGF  
 Modificações na Consulta do SAGF 
 Suporte ao Site do SAGF 
 Pesquisa e solução com problemas relacionados ao sistema de identificação do usuário 
 
 SIABI 
 Suporte ao Sistema SIABI - Configuração de ambiente em máquina de usuário 

 SIMCOP 
 Suporte à equipe de desenvolvimento com Banco de Dados; 
 Suporte à equipe de desenvolvimento sanando dúvidas sobre padrão de desenvolvimento 

(EF4). 
 
 SISGED 
 Suporte ao ASP.NET SISGED;  
 Suporte ao Erysson na migração de VIEWS do EROS para o LIMOS no Banco SISSEG. 
 
 TEAM SYSTEM 
 Permissões de acessos ao Team System; 
 Atendimento a solicitação de suporte ao Team Foundation; 
 Suporte ao Sistema de Fiscalização - problemas no TFS/SharePoint; 
 Atualização do Servidor TFS; 
 Correção de problemas após atualização; 
 Suporte ao Bruno e Mauricio com o TFS, projeto não comitava. 
 
 TRANSPARÊNCIA 
 Acesso aos dados de 2011 no Banco de Dados da Prodepa 
 
 BANCO DE DADOS EM GERAL 
 Suporte a instalação do SQL Server ao servidor;  
 Suporte no Banco SABPBD;  
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 Suporte ao Banco SADCBD : verificar Triggers;  
 Criação de JOBs no SGP Sistema Bahia; 
 Importação de dados para tabela FICHA_GRATIFICACAO, Banco SASFSARHBD; 
 Suporte ao Paulo na migração do Banco SARMBD do EROS para URANO; 
 Identificação de Problema na Performance do SQL Server que estava resultando 

problemas de acesso a sistemas; 
 Migração do Banco SCTTBD do Servidor EROS para URANO, solicitado por 

Deusemar; 
 Recuperação de backup (SASFSARHBD) do Servidor de Produção para o de 

Desenvolvimento, solicitado por Franklin; 
 Criação de Tabelas no SASFSARH. 
 
 PROCEDIMENTOS DIÁRIOS OBRIGATÓRIOS 
 Monitoramento e suporte ao desempenho dos servidores de Banco de Dados; 
 Melhoria de desempenho dos servidores de Banco de Dados; 
 Monitoramento dos Servidores SQL, BO e VSTS; 
 Monitoramento de índices Banco de Dados;  
 Monitoramento de segurança das Bases de Dados; 
 Verificação de execução das tarefas noturnas; 
 Análise de Log SQL; 
 Verificação dos backups; 
 Verificação da performance. 
 

OUTROS 

 Reunião com Vanner, Alexandre, Alírio e André para conversar sobre se era possível no 
.NET fazer uma aplicação que permitisse o usuário alterar a senha dele no AD. 

 Instalação e configuração do SQL SERVER 2008 R2 no segundo Servidor da IOEPA 
 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 usuários 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 das aplicações tanto 
para WebForm (web) quanto para WinForm (desktop):  
 Retorna Menu;  
 Retorna módulos/itens do Menu;  
 Retorna informações do usuário;  
 Verifica se o usuário está no ActiveDirectory;  
 Retorna os Sistemas que o usuário tem acesso;  
 Retorna as operações que o usuário pode fazer em cada tela.  

 
 Padrão de Arquitetura:      

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

 Criação do controle barra de operações (novo, salvar, excluir, pesquisar, imprimir 
etc..) e que foi integrado ao sistema de segurança;  

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

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

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

de segurança.  
 

 Certidão: 
 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 
 Revisão do padrão TCE; 
 Estudo dos Paterns Unit of Work, Repository, Singleton; 
 Estudo do Framework StructureMap (IoC e Dependency Injection);   
 Implementação do Padrão Unit of Work no padrão TCE; 
 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); 

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

 Desenvolvimento do Cadastro de turmas do Projeto Piloto; 
 Desenvolvimento do Cadastro de alunos do Projeto Piloto; 
 Desenvolvimento do Cadastro de alunos mestre/detalhe do Projeto piloto; 
 Desenvolvimento do Cadastro de disciplinas do aluno do Projeto piloto; 
 Testes no Projeto Piloto; 
 

 Contas de Governador 
 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.. 

 Contas do Governo 2010: 
 Confecção da capa, contracapa, lombadas, orelhas e estrutura de 

diagramação do relatório das contas nos programas Adobe Photoshop e 
Adobe InDesign; 

 Testes de impressão para criação da paleta de cores; 
 Digitalização das imagens e criação dos estilos das Tabelas pertencentes 

ao Relatório. 
 

 Site do conselheiro Ivan Cunha: 
 Atualização das notícias e componentes visuais do site do conselheiro 

Ivan Cunha; 
 Criação da área da Corregedoria no site do conselheiro Ivan Cunha. 
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 Participação do servidor Sérgio Henrique Faciola, na Comissão das Contas do 
Governador, para a produção, diagramação e suporte técnico ao Relatório das 
Contas do Governo. 

11. CONJUR – CONSULTORIA JURÍDICA 
11.1 Processos e expedientes 
 
- Tramitação de processos e expedientes por esta Consultoria 
 

ABRIL 
 Processos Expedientes Total 

SALDO 
ANTERIOR 02 17 19 
ENTRADA 65 58 123 
SAIDA 62 53 115 
SUB-TOTAL 03 05 08 
TOTAL 05 22 27 

 
MAIO 

 Processos Expedientes Total 
SALDO 
ANTERIOR 05 22 27 
ENTRADA 82 81 163 
SAIDA 80 67 147 
Total 02 14 16 

 
JUNHO 

 Processos Expedientes Total 
SALDO 
ANTERIOR 02 14 16 
ENTRADA 42 59 101 
SAIDA 24 38 62 
Total 18 21 39 
SALDO  
Atual / 2011 27 49 76 

 
Os saldos remanescentes de processos e expedientes referentes ao corrente exercício 

montam em 76 (setenta e seis), sendo 49 (quarenta e nove) expedientes e 27 (vinte e sete) processos.  
 
 
11.2 Pareceres 
 

Esta Consultoria emitiu 686  (seiscentos e oitenta e seis) 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. 
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11.3 Atividades rotineiras 
 
 Participação de técnicos desta Consultoria nas sessões do Plenário. 
 Participação em Cursos, Fórum 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. 
 Pesquisa sobre matérias pertinentes a esta consultoria. 

 
- Comunicações Recebidas: 
 
- Ofícios Recebidos: 

 Ofício nº 095/2011 – FUNDEB; 
 Ofício nº 002/2011 – PM- Belém; 
 Ofício nº 03039/2011 – PF-P.Paragominas; 
 Ofício nº 2941/2011 – PF-P.Paragominas; 
 Ofício nº 3046/2011 – PF-P.Stª Izabel; 
 Ofício nº 10343/2011 – SEMA-PA; 
 Ofício nº 056/2011 – MP-Belém; 
 Ofício nº 143/2011 – TCE; 
 Ofício nº 3057/2011 – Pref. Vigia; 
 Ofício nº 0555/2011 – MP/PA; 
 Ofício nº 350/2011 – SEAD/PA; 
 Ofício nº 03/2011 – CPH; 
 Ofício nº 094/2011 – MP/PA; 
 Ofício nº 072/2011 – MP/Pref. Itupiranga; 
 Ofício nº 071/2011 – MP/Pref. Itupiranga; 
 Ofício nº 015/2011- ALEPA/PA; 
 Ofício nº 030/2011- CAZBA/ Barcarena; 
 Ofício nº 0294/2011- MP/ Paragominas; 
 Ofício nº 03046/2011- P.Stª Izabel; 
 Ofício nº 0555/2011- JM; 
 Ofício nº 088/2011- PARATUR/PA; 
 Ofício nº 05/2011- CPH/Stª Izabel da Hungria; 
 Ofício nº 0225/2011- ALEPA; 
 Ofício nº 0107/2011- MP/PA; 
 Ofício nº 04752/2011; 
 Ofício nº 02702/2011- MP; 
 Ofício nº 0132/2011- SESPA; 
 Ofício nº 0157/2011- MP/Nova Timboteua; 
 Ofício nº 013/2011- CM/Bannach; 
 Ofício nº 055/2011- CEOTUR; 
 Ofício nº 01967/2011- SESPA; 
 Ofício nº 059/2011; 
 Ofício nº 074/2011- Monte Alegre; 
 Ofício nº 077/2011- MP/Salinas; 
 Ofício nº 01924/2011- SESPA; 



 

 105 

 Ofício nº 03641/2011- MP/PA; 
 Ofício nº 03851/2011- MP/PA; 
 Ofício nº 0339/2011- SETRE/PA; 
 

 
- Solicitações/comunicações emitidos pela CONJUR: 
 

01.Memorando nº 22/2011-CJ (06/04/2011) 
02.Memorando nº 23/2011-CJ (07/0/2011) 
03.Memorando nº 24/2011-CJ (15/04/2011) 
04.Memorando nº 25/2011-CJ (20/04/2011) 
05.Memorando nº 26/2011-CJ (03/05/2011) 
06.Memorando nº 27/2011-CJ (03/05/2011) 
07.Memorando nº 28/2011-CJ (29/04/2011 
08.Memorando nº 29/2011-CJ (18/05/2011) 
09.Memorando nº 30/2011-CJ (18/05/2011) 
10.Memorando nº 31/2011-CJ (06/05/2011) 
11.Memorando nº 32/2011-CJ (06/05/2011) 
12.Memorando nº 33/2011-CJ (18/05/2011) 
13.Memorando nº 34/2011-CJ (18/05/2011) 
14.Memorando nº 35/2011-CJ (22/06/2011) 
15.Memorando nº 36/2011-CJ (02/06/2011) 
16.Memorando nº 37/2011-CJ (02/06/2011) 
17.Memorando nº 38/2011-CJ (04/07/2011) 
18.Memorando nº 39/2011-CJ (04/07/2011) 

 
- Servidores e visitantes recebidos em audiência: 
 

Foram recebidos em audiência 70 ( setenta) servidores e  visitantes. 
 
12. COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 
 
12.1 Atividades desenvolvidas: 
 
         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:  
 
- Coleta de documentos, legislações, dados, informações e procedimentos pertinentes às atividades 

deste segmento. 
- Análise dos processos de prestação de contas de suprimento de fundos  ̧totalizando 08 (oito). 
- 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 dos convênios. 
- Acompanhamento de processos licitatórios. 
- Análise e avaliação das folha de pagamento, efetuada com base nas consistências de abril e maio. 
- Atendimento às unidades internas. 
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- Orientação para o desempenho das atividades voltadas à Auditoria Preventivo-Pedagógica. 
- Análise da prestação de contas e de convênios. 
- Análise do processo de prestação de contas da receita e da despesa, conclusão dos  meses  de 
fevereiro, março e abril , estando em fase de análise, o mês de maio do ano corrente. 
 
   Ressaltamos 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 53 (cinquenta e três). 
 
   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 

 
 - Capacitação de recursos humanos 

 
EVENTO QTD. 

TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE  DE 
ACOMPANHAMENTO DE PLANO ESTRATÉGICO E DE 
PROJETOS 

01 

I ENCONTRO ESTADUAL  DE  CONTROLE  PREVENTIVO 01 
FÓRUM TCE-PA  E  JURISDICIONADOS 04 

 
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: 
 
- Divulgação: 
- 68  matérias publicadas na Intranet; 
-129 matérias divulgadas na Rádio TCE-PA;  
-  33 matérias publicadas no Portal do TCE-PA. 
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- Destaques: 
 Participação por meio da atuação como assessora lingüística e revisora de texto, da servidora 

Gisele Morelli Bernardes na equipe de análise das Contas do Governo-2010; 
 Cobertura do IV Encontro Técnico Conversando com o Controle Interno; 
 Criação do hotsite especial para o “IV Encontro Técnico Conversando com o Controle    

Interno”; 
 Cobertura do IV Fórum TCE-PA e Jurisdicionados; 
 Co-produção de vídeos institucionais para o IV Fórum TCE-PA e Jurisdicionados; 
 Transmissão em tempo real e audiovisual do evento 
 Elaboração de TDRs para promoção de pesquisas de opinião, celebração de convênios 

institucionais e contratação de agência de publicidade; 
 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 segundo trimestre de 2011, o Núcleo de Comunicação, junto ao Gabinete da Presidência, 
registrou que, no período de 01 de abril a 30 de junho de 2011, o TCE-PA esteve presente em 67 
(sessenta e sete) 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 Encontro Técnico Administrativo, Fórum 
TCE-PA e Jurisdicionados e as sessões extraordinárias realizadas em abril e junho, as iniciativas 
geraram em economicidade ao TCE-PA, o montante de R$ 255.687,80 (duzentos e cinquenta e cinco 
mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos), caso as respectivas matérias tivessem de ser pagas, 
de acordo com tabela dos veículos. 
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14. CONCLUSÃO 
 

A análise dos relatórios de cada área específica do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-
PA), a saber: Departamento Adminstrativo, Secretaria, Departamento de Controle Externo (DCE), 
Coordenadoria de Controle Interno, Consultoria Jurídica, Departamento de Informática, Assessoria de 
Planejamento, Apoio aos Gabinetes de Conselheiros, Núcleo de Comunicação, Centro de Memória, 
entre outras, possibilita destacar ações relevantes, tais quais: 
 

No âmbito do Departamento Administrativo foram estabelecidas ações e procedimentos com 
vistas a dotar os demais setores, e a casa em geral, das condições de funcionabilidade com padrões de 
qualidade, dentro dos recursos orçamentários disponibilizados constitucionalmente para o Tribunal de 
Contas. Assim, movido pela prioridade do uso nacional dos recursos públicos, o TCE se fez presente 
junto a comunidade paraense de diversas maneiras, inclusive disponibilizando a realização de encontros 
educativos e orientadores, direcionados aos responsáveis pela prestação de contas dos diversos 
jurisdicionados. 
 

No âmbito da Secretaria foram realizadas vinte e duas sessões ordinárias, sendo sete em abril, 
nove em maio e outras seis em junho. Também aconteceram quatro sessões extraordinárias; uma para o 
julgamento das Contas de Governo exercício 2010, e outras três, excepcionalmente convocadas como 
medida para a redução significativa do passivo processual da Corte de Contas. As contas da ex-
governadora Ana Júlia Carepa relativas foram julgadas regulares com ressalvas e recomendações, por 
unanimidade. Houve também as aprovações de resoluções, durante as realizações das matérias 
administrativas. 
 

De acordo com a Secretaria do TCE-PA, durante essas vinte e duas sessões, oitocentos 
processos foram julgados. Prestações e tomadas de contas, atos de admissão de pessoal, aposentadorias, 
reformas, pensões, recursos e denúncias foram apreciados. Convém destacar, entre todos, as 
apreciações de 318 prestações e contas de convênios, e outras 93 tomadas de contas e 28 obrigações 
comuns, que totalizaram 446 processos julgados. Essas decisões estão formalizadas em 456 Acórdãos e 
94 Resoluções, conforme o artigo 192, incisos I, II, III e IV do Regimento Interno do TCE-PA  
 

Estes julgamentos resultaram em R$ 3.509.446,86 (três milhões, quinhentos e nove mil, 
quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) em valores glosados e, ainda, R$ 
833.670,76 (oitocentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos) nas 
aplicações de multas regimentais, que retornarão, corrigidos, aos cofres públicos estaduais.  
 
Sessões Extraordinárias            
 

Solicitadas pelo corregedor do TCE-PA, conselheiro Ivan Cunha, com o objetivo de apreciar, 
julgar e zerar a quantidade de processos que tramitam no âmbito do TCE-PA desde 1990, e que formam 
o passivo processual da Corte, as três sessões extraordinárias realizadas no trimestre apresentaram os 
seguintes resultados, de acordo com a Secretaria do TCE-PA: 
 

Na sessão realizada em 27 de abril de 2011, foram pautados 139 processos, distribuídos em seis 
lotes. Destes, 39 foram definitivamente concluídos. No dia 01 de junho, durante a quarta sessão 
extraordinária do ano, e a segunda do trimestre em tela, 107 processos foram apreciados. Divididos em 
nove lotes, com 49 foram definitivamente concluídos. Em 29 de junho, na quinta sessão extraordinária, 
mais 102 processos foram julgados. Divididos em seis lotes, 61 foram definitivamente encerrados. 
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Certidões negativas via internet      
 

Dados da Secretaria do TCE-PA atestam que, com a implantação do sistema eletrônico de 
petição de certidões negativas via Portal do TCE (www.tce.pa.gov.br), iniciado em julho de 2008, há 
um constante decréscimo no atendimento das solicitações via protocolo, resultando, assim, em maior 
agilidade e comodidade no atendimento de demandas da sociedade e jurisdicionados. Somente neste 
segundo trimestre de 2011, cerca de 460 requerimentos de certidões tiveram origem no Portal de 
Serviços do TCE. 
 
DCE 
 

Quanto às atividades de rotina desenvolvidas no 2º trimestre de 2011, o Departamento de 
Controle Externo (DCE) do TCE continuou desenvolvendo ações que podem ser classificadas como de 
longo prazo, e que já vinham sendo feitas em exercícios anteriores. Da mesma forma em relação as 
ações de curto prazo, que foram iniciadas e devem ser concluídas na atual gestão. 
 

Ainda em relação aos objetivos e metas determinados pela gestão atual, a parceria estabelecida 
entre a Corregedoria, a Secretaria e  DCE, possibilitou que os processos em tramitação até o exercício 
de 1997 fossem finalizados.  
 

Sobre os resultados alcançados, no que se refere aos processos concluídos, o DCE obteve um 
significativo acréscimo de 213% comparado com o 1º trimestre/2011. Em números, significa dizer que, 
de 737 processos concluídos no período anterior, atingimos 1.572 neste trimestre. Tal resultado foi 
conquistado graças ao desempenho da 1ª Controladoria, que registrou um percentual de 409% em 
relação ao trimestre passado. 
 

É importante registrar que neste período o TCE realizou em 30 dias, Auditoria Especial na folha 
de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado, atendendo a solicitação do chefe do Poder 
Legislativo. Para tanto, foram designados servidores efetivos, e cujo relatório técnico apontou vários 
indícios de irregularidades graves e danos ao erário, o que motivou a decisão do Pleno do Tribunal em 
instaurar Tomada de Contas naquele órgão. 
 

O DCE também neste trimestre, disponibilizou alguns de seus melhores técnicos à comissão e 
grupo de apoio às análises da Prestação de Contas do Governo, referente ao exercício 2010, cuja 
relatoria coube ao corregedor deste TCE, conselheiro Ivan Barbosa da Cunha. 
 

Outro fato marcante deste 2º trimestre foi a realização do Encontro Técnico Administrativo, 
idealizado pelo conselheiro Nelson Chaves. O primeiro encontro aconteceu no dia 13 de abril com a 
apresentação pelo DCE aos conselheiros e demais servidores sobre a missão, trabalhos, entraves e 
soluções do departamento.  
 

Do evento resultou um documento elaborado pelo conselheiro Nelson Chaves que foi 
encaminhado às partes interessadas, e que servirá como ferramenta de grande relevância à atual gestão. 
Em suma, dentre as principais necessidades do DCE reveladas no encontro, reforçam-se aquelas que 
foram objeto de maior preocupação, quais sejam: o provimento dos cargos vagos com ampliação do 
quadro de servidores por meio de concurso público e a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários. 
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Controle Interno 
 

Busca por aprimoramento permanente e garantia do efetivo controle das funções inerentes à 
auditoria interna têm marcado a atuação da Coordenadoria de Controle Interno do TCE-PA. Neste 
trimestre, foi dada continuidade à metodologia aplicada às atividades de fiscalização, cujo objetivo é 
melhorar o desempenho deste segmento de Controle Interno e colaborar continuamente. 
 

Na contínua política de capacitação e desenvolvimento de pessoas, foram qualificados 173 
servidores em cursos, palestras, encontros, seminários e outras reuniões, o que significou um 
envolvimento de 30% do quadro funcional do TCE-PA. 
 

Departamento de Informática, Consultoria Jurídica, UEL-PROMOEX, Centro de Memória, 
escola de Contas, assessoria de Planejamento e Núcleo de Comunicação também apresentaram seus 
respectivos relatórios onde estão dispostas as ações estratégicas e de rotina administrativa realizadas no 
segundo trimestre de 2011. 
 

As sessões plenárias ordinárias e extraordinárias, a auditoria especial na ALEPA, inspeções, 
resoluções de interesse público, produtividade, as realizações dos Encontros Conversando com o 
Controle Interno, Técnico Administrativo, o IV Fórum TCE-PA e Jurisdicionados, que mais uma vez 
recebeu mais de mil inscritos, enfim, todas essas iniciativas receberam a devida atenção e cobertura da 
imprensa, bem como o reconhecimento das suas importâncias para o exercício pleno e tempestivo da 
missão do Tribunal de Contas do Estado.   
 

Por último, agradeço sempre em primeiro lugar a Deus por todas essas realizações. Estendo essa 
gratidão aos conselheiros Luís Cunha, vice-presidente e coordenador de Recursos Humanos; ao 
corregedor geral Ivan Cunha, ao coordenador de Assistência Social, conselheiro Nelson Chaves, à 
coordenadora de Editoração, conselheira Lourdes Lima, aos integrantes do Ministério Público de 
Contas do Estado e a todos os demais servidores do TCE-PA pela inestimável contribuição e apoio para 
o cumprimento dos nossos objetivos nesse segundo trimestre de 2011. 
 
 
 
 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira 
Presidente em exercício do TCE-PA 

 
  
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


