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1. APRESENTAÇÃO 
  O disposto constitucional previsto no artigo 116, parágrafo 4º da Constituição do Estado do 
Pará determina a elaboração de um Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA), 
onde deverão ser prestadas as contas das ações desenvolvidas anualmente pela Corte de Contas. 
 
 Desde que assumimos a Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em fevereiro de 2011, 
estabelecemos e definimos metas prioritárias para a nossa gestão no biênio 2011-2012. Estas prioridades 
foram definidas numa premissa fundamental: trabalharmos árdua e permanentemente no fortalecimento da 
imagem do TCE perante a sociedade. Para tanto, nos pautamos por uma agenda de gestão transparente, 
objetiva e focada em resultados. 
  
 Para a consecução dessa meta realista, mas ambiciosa, neste primeiro ano do nosso mandato, 
medidas austeras tiveram de ser tomadas. Ao final desses primeiros doze meses, já podemos vislumbrar 
resultados positivos obtidos, e podemos citar como exemplo dessas medidas, a realização das oito sessões 
pioneiras extraordinárias que reduziram em mais de mil o número processos que se encontravam a espera de 
julgamento desde 1990 nesta Corte. 
 
 Mas não foi só. Cumprimos o nosso mister constitucional de orientar, analisar e julgar 
jurisdicionados, bem como dotar os nossos servidores de equipamentos, programas e cursos das mais 
variadas áreas e expertises, ao mesmo tempo em que também pensamos o Tribunal que queremos construir 
para o futuro, através da elaboração do Plano de Gestão 2011/2012. 
 
  Nesse sentido, se o último ano foi dedicado, sobretudo, a eliminar passivos processuais que 
estavam pendentes de apreciação desde 1990, e a realizar ações que possibilitassem ao Tribunal, dentro das 
limitações de seu orçamento, dotar o seu quadro de servidores e a sua estrutura organizacional das condições 
mínimas para o exercício das suas funções, também apoiamos outras tantas propostas que colocam o TCE-
PA entre as mais modernas e atualizadas cortes de todo o País. 
 
 Cumpre destacar, além das sessões extraordinárias para redução do passivo, a nossa disposição em 
realizar concurso público para auditor após mais de quarenta anos; levar os nossos eventos de capacitação e 
orientação ao interior do Estado; ampliar esses eventos, com a realização das edições anuais do Fórum TCE 
e Jurisdicionados, sem dúvida o maior evento do gênero de todo o Brasil; Co-organizamos o XXVI 
Congresso dos TC’s – outro sucesso, principalmente do ponto de vista da troca de experiências entre as 
Cortes de Contas de todo o País; assinamos contrato com a TV Cultura, para através deste canal de 
comunicação possibilitar aos mais de cem municípios que recebem o sinal da televisão pública do nosso 
estado, assistir e conhecer os trabalhos de uma Corte de Contas. 
 
 Enfim, apesar de todas as limitações impostas pela crise econômica, que provocou a redução do 
repasse constitucional ao TCE-PA, com a compreensão e sensibilidade dos nossos parlamentares estaduais 
conseguimos corrigir a distorção imposta por esse contingenciamento, e conseguimos elevar o percentual 
desse repasse na Lei de Diretrizes Orçamentárias.    
 
 Todas essas conquistas, avanços e metas alcançadas devem ser creditadas ao apoio que temos tido 
dos conselheiros Luís Cunha (vice-presidente), Ivan Cunha (corregedor), Nelson Chaves (coord. de 
Assistência Social) e Lourdes Lima (Coord. de Editoração). Muito embora esteja conosco apenas desde 
dezembro último, também registramos aqui a nossa satisfação em ter como conselheiro o eminente homem 
público André Dias, que certamente irá contribuir para o fortalecimento institucional do TCE-PA. Não 
poderia deixar de registrar o nosso muito obrigado a todos os servidores empenhados em fazer do TCE-PA 
um local de excelência no cumprimento do seu papel constitucional, bem como um excepcional ambiente de 
trabalho. 
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2. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 
 
2.1 Planejamento e gestão: 
 

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

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

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

desempenho para o TCE-PA ; 
 
 Atuação na Comissão das Contas de Governo; 

 
 Assessoramento à Presidência  nos assuntos relacionados a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2012, com participação nas Sessões da Assembléia 
Legislativa;  

 
 Elaboração junto com o Departamento de Administração da Proposta de Programa de 

Governo do TCE-PA a constar no Plano Plurianual 2012-2015; 
 

 Realização de reuniões de monitoramento do Plano de Gestão; 
 

 Elaboração do relatório de acompanhamento das ações constantes do Plano de Gestão; 
 

 Elaboração de Proposta do Plano Estratégico 2012- 2015, por meio de encontros de 
Planejamento, com a participação dos servidores que compõem o grupo de trabalho, nos 
quais foram realizadas as seguintes etapas: 

 
o Coleta de informações para análise do ambiente; 
o Oficina de nivelamento; 
o Construção do Referencial Estratégico por meio  do diagnóstico do ambiente 

externo e validação da identidade Organizacional; 
o Construção do Mapa Estratégico; 
o Consolidação das propostas; 
o Construção dos indicadores de desempenho; 
o Definição das iniciativas estratégicas; 
o Consolidação da Proposta do Plano Estratégico. 

 
 Estudos e elaboração do Projeto de Lei, propondo a criação e transformação de cargos e 

funções. 
 

 Assessoramento à Presidência quanto aos estudos de alterações propostas na estrutura 
organo-funcional do Tribunal; 
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 Eventos: 
 

 Participação na organização do IV Encontro Técnico Conversando com o Controle 
Interno; 

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

organização de eventos para o IV Fórum TCE-PA e Jurisdicionados; 
 

 Participação na organização do IV Fórum TCE-PA e Jurisdicionados, realizado em 20, 
21 e 22 de junho de 2011, no HANGAR; 

 
 Participação na organização do V Encontro Técnico Conversando com o Controle 

Interno no Programa de Interiorização do TCE-PA em Bragança; 
 
 Participação na comissão de organização do XXVI Congresso Nacional dos Tribunais 

de Contas , promovido pela ATRICON, realizado em Belém, nos dias 21,22 e 23 de  
Novembro de 2011; 

 
 Participação na organização do VI Encontro Técnico Conversando com o Controle 

Interno. 
 

Reuniões: 
 

 Participação em reuniões da Unidade de Execução Local do PROMOEX; 
 
 Participação, como membros, em reuniões da Comissão Organizadora Estadual da 1ª 

Consocial Pará- COEPA, coordenada pelo Auditor Geral do Estado. 
 
 Participação em reunião da ATRICON, em 18 de março de 2011, no TCM-PA, para 

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

 
 Participação em reuniões da comissão PROPAZ. 

 
2.2 Capacitação 
 

 Participação no evento de lançamento do Plano Estratégico do Tribunal de Contas da 
União, em Brasília no dia 28 de junho de 2011; 

 
 Participação em reunião do Grupo de Planejamento Organizacional do PROMOEX, em 

Brasília no dia 29 de junho de 2011, objetivando construção de indicadores de 
desempenho, monitoramento do Plano Estratégico via software adquirido pelo IRB e 
redesenho; 

 
 Participação no II Encontro de Planejamento Estratégico dos Tribunais de Contas, 

realizado no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no período de 28 a 30 
de setembro. 
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3. PROMOEX 

3.1 Unidade Executora Local - UEL 
 
Responsável pela coordenação das ações do PROMOEX no TCE-PA, apresenta resultados positivos 
nos aspectos físicos e financeiros, demonstrados em relatórios de progresso encaminhado a Direção 
Nacional do Programa. 
 
Para desenvolver as atividades previstas nos componentes e subcomponentes do programa, focado 
nos três pilares: pessoas, processos e tecnologia, a UEL, estimulou a criação de Unidades Técnicas, 
formadas por servidores do TCE-PA, para obter maior eficiência no conjunto de ações que se fazem 
necessárias para o cumprimento das metas propostas no programa. A seguir as Unidades técnicas 
criadas: Unidade Técnica de Informática (UTI); Unidade Técnica de Controle Externo (UTCE); 
Unidade Técnica de Gestão de Pessoas (UTGP); Unidade Técnica de Revisão de Normas (UTRN); 
Unidade Técnica de Comunicação (UTC); Unidade Técnica de Planejamento Estratégico (UTPE). 
 
Ressalte-se que, a Prestação de Contas apresentadas em 2010 foi aprovada pela Direção Nacional 
do Programa e a última parcela já foi liberada para dar continuidade a  execução das ações 
planejadas, para o ano de 2011. No que tange a utilização de recursos financeiros do programa, 
considerando o total das ações concluídas e em andamento, este atingiu 96% de execução, nas 
fontes de recursos: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Contrapartida Estadual, 
sendo 97% e 95%, respectivamente. 
 
 3.2 Ações realizadas  
 
a) Participações de 25 servidores em Fóruns, Encontros Técnicos e Congressos, distribuídos 
em 15 eventos como: I Reunião do Grupo Técnico de procedimentos contábeis, Reunião do Grupo 
Técnico de padronização de relatórios, I reunião de Grupo de Trabalho de contas de Governo, 
Encontro de Ato de Pessoal, II Encontro Técnico de Educação Coorporativa, Encontro Técnico 
Processo Eletrônico e Contas de Governo, III Seminário de Comunicação, II Encontro de 
Planejamento Estratégico dos Tribunais de Contas, III Encontro de Técnico de Gestão de Pessoas 
dos Tribunais de Contas, Reunião do Grupo Técnico de Revisão de Normas,; 
b) Elaboração da Proposta de criação da Ouvidoria do TCE-PA; 
c) Celebração de 01 convênio para acordo de cooperação técnica entre o Tribunal e o Instituto 
Rui Barbosa referente ao Software Channel; 
d) Curso/Treinamento no Software Channel  para 20 servidores do Tribunal; 
e) Utilização do Software Channel no gerenciamento das ações do Planejamento Estratégico do 
TCE-PA; 
f) Realização de Pesquisa de Imagem do TCE-PA; 
g) Apoio para a realização do IV Fórum TCE-PA e Juridiscionados, com a participação de 1.000 
pessoas; 
h) Realização de Auditoria Operacional na modalidade Meio Ambiente; 
i) Realização de Auditoria Operacional na modalidade Saneamento; 
j) Realização de Visita Técnica, junto ao TCE- AM, para compartilhamento de Soluções de 
Segurança de Tecnologia da Informação (TI); 
k) Realização de Curso “Responsabilização de Agentes perante os Tribunais de Contas” com a 
participação de 56 servidores;  
l) Proposta da Lei Orgânica do TCE-PA entregue a presidência em janeiro de 2011; 
m)  Proposta de revisão do Regimento Interno do TCE-PA, entregue a presidência em abril de 
2009;  
n)  Revisão do Plano de Tecnologia de Informação do TCE-PA; 
o) Conclusão do “Curso de Especialização em Controle Externo”; 
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p) Participação no Seminário de Lançamento Nacional das Normas de Auditoria Governamental 
aplicáveis ao Controle Externo (NAGs), com a contribuição do BID. Com a presença de 04 
servidores – Em Andamento; 
q) Encontro Técnico sobre Contas de Governo, Encontro de Educação à Distância para o 
Planejamento de 2012 – Com a presença de 02 servidores- Em Andamento; 
r) Realização de Curso  “ Licitações e Contratos Administrativos”, com a presença de 20 servidores 
-  Em Andamento. 

Síntese das Ações realizadas no âmbito do PROMOEX - 2011 
 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE PARTICIPAÇÃO (pessoas) 
Fórum entre TCE e 
Jurisdicionados 

01 1.000 

Encontros Técnicos, Congressos, 
Seminários 

16 31 

Cursos  04 136 
Visita Técnica 01 02 
Auditorias Operacional 02 - 
Pesquisa de Imagem 01 - 
Fonte: TCE-PA/PROMOEX 
     
4. ESCOLA DE CONTAS ALBERTO VELOSO 

4.1 Ações desenvolvidas 

- Eventos e Cursos Realizados  

a) Treinamento “Business Objects – versão Web Intelligence” 

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

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

 Destaque para alguns pontos relevantes: 

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

cumprir o conteúdo programático proposto; 
 Ao término do evento, foi proposto pelos titulares do DCE e DI, a realização de outra etapa 

desse trabalho, que é o treinamento em serviço, a ser dado por duas servidoras, sendo uma 
do DCE e a outra do DI. 

b) Encontro Técnico Administrativo – Coordenação Conselheiro Nelson Chaves 

Evento realizado em 13/04/2011, atendendo proposição do Cons. Nelson Chaves e instituído 
pela Resolução nº 17.955/2011, no Plenário Conselheiro Emílio Martins. Nessa 1ª edição, o 
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Departamento de Controle Externo – DCE foi o órgão que expôs sua perfomance, entraves para 
melhor desenvolver suas atividades e propostas de melhorias.  
 
 
c) 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 da Comissão Organizadora, 
visando à realização de tarefas como recepção, credenciamento e contatos com palestrantes.  
 
d) Programa de Interiorização - IV Encontro Conversando com o Controle Interno 
 

O evento aconteceu no município de Bragança, no período de 25 a 26/08/2011 e a Escola de 
Contas participou da organização e da execução de algumas atividades como recepção e 
credenciamento. 
 
e) Curso Presencial “Redação: Teoria e Prática” 
 

Atendendo a uma demanda reprimida tendo como público alvo os servidores do TCE-PA 
das seguintes unidades: SCCP, 1ª. CCE, 4ª. CCE, 5ª. CCE, 6ª. CCE, Departamento de Informática, 
Gabinete do Cons. Luis Cunha, Divisão de Apoio Administrativo, Departamento de Administração, 
Departamento de Controle Externo, Divisão de Material, Núcleo de Comunicação e Secretaria. 

 
Nota Técnica 

 
Considerando que o curso veio diminuir uma demanda ainda reprimida torna-se 

importante comentar as avaliações obtidas para este curso.  
 

- Quanto ao Professor 
 

 O professor obteve uma média geral muito boa em todos os aspectos estudados; 
 
 68% dos participantes  do curso atribuíram a nota máxima (4) para o aspecto: “Explica o 

conteúdo de forma clara e objetiva” 
 56% dos participantes  atribuíram a nota máxima (4) respectivamente para: “Evidencia 

ter domínio de conteúdo”, “Estabelece no curso a relação teoria/prática” e “Estimula e 
coordena adequadamente a participação do grupo” 

 
 - Quanto ao Curso 

 Constata-se que 63% dos participantes atribuíram a nota máxima (4) para o aspecto: 
“Apresenta conteúdo integrado aos objetivos do curso” 

 Os participantes consideraram o curso Bom, mas, que poderia ter uma carga horária 
maior para atender aos objetivos propostos. 

 
- Quanto à infraestrutura  
 

 63% dos participantes atribuíram a nota máxima (4) aos aspectos: “Ambiente físico do 
evento” e “Coordenação geral do evento” 

 De acordo com os participantes a infraestrutura oferecida pelo curso foi muito boa. 
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Registros de alguns momentos do curso 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
f) Evento Homenagem ao Dia do Servidor Público 
 
 Com o propósito de oferecer momentos de integração e de confraternização, a Escola de 
Contas elaborou e desenvolveu o Projeto intitulado “O valor do Servidor e a importância da 
motivação e das relações interpessoais para qualidade de vida no trabalho - Dinâmicas de 
reflexão”. 
 Foi objeto desse evento a razão de proporcionar, em decorrência da Comemoração da 
Semana do Servidor, momentos de atividades com os servidores do Tribunal, para demonstração 
inicial da importância e necessidade da motivação e das relações intra e interpessoais para qualidade 
de vida no trabalho, bem como, promover, momentos de aproximação, humanização e interação 
reflexiva entre os mesmos. 
 

Visando despertar e reforçar os valores em comento, acreditamos que, momentos que 
proporcionem atividades de relaxamento, integração, motivação e interação, podem melhorar a 
harmonização e humanização no ambiente de trabalho, tendo em vista a “quebra da rotina”, que 
proporciona sentimentos de sensibilização e reflexão sobre nossas ações cotidianas, o que, reflete 
diretamente, na qualidade de vida e, consequentemente, na produtividade dentro do ambiente de 
trabalho.  
 Depreende-se com isso o papel da Escola de Contas no TCE-PA, uma vez que não somente 



 

8  

proporcionará o desenvolvimento de habilidades e competências técnicas e gerenciais, como 
também promoverá o desenvolvimento de atitudes comportamentais positivas e ideais para um 
melhor desempenho de suas atividades laborais. 
 O evento aconteceu no dia 26 de outubro, no auditório Ministro Elmiro Nogueira e contou 
com a participação de cerca de 100 servidores do TCE/PA.  
 

 
Registros de alguns momentos do evento 
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g) Curso de Informática Básica I 
 
   Esse curso objetivou atender demanda apontada pela Divisão de Recursos Humanos/Seção de 
Capacitação de Pessoal. O curso teve como foco a necessidade de oferecer noções gerais aos 
servidores, de modo a deixá-los aptos a utilizar as principais ferramentas, como Word, Internet e 
Excel de maneira simples, rápida e prática. A atividade aconteceu no auditório Min. Elmiro 
Nogueira, para 10 servidores, os quais representaram as seguintes unidades: Gabinete da 
Presidência, Gabinete Cons. Luis Cunha, DA/DMP, DA/DRH/Seção de Capacitação de Pessoal, 
DA/DRH/CAMO, DA/DRH, DA/DAA/Seção de Expediente, 1ª CCE. As atividades foram 
realizadas no período de 07/11 a 11/11/2011, para uma carga horária de 12h. 
h) Evento de Natal – Lançamento do Projeto “Solidariedade é Vida” 
  
 Com esse evento buscou-se proporcionar aos servidores a reflexão sobre o tema que invoca 
a solidariedade, suscitando a sensibilização para o clima natalino, bem como, promover momentos 
de confraternização e humanização que reflitam em ações concretas para o trabalho e a sociedade, 
visando à melhoria da Qualidade de Vida. 
 O encontro aconteceu no auditório Ministro Elmiro Nogueira, no dia 02/12/2011 e contou 
com a participação de cerca de 100 servidores do TCE/PA e MPC.  

 A metodologia utilizada para trabalhar o tema do evento em questão, foi um conjunto de 
técnicas e ferramentas que envolverão as supracitadas, de maneira que as atividades propostas para 
a ação ocorrerão de maneira informal, dialógica, cooperativa e questionadora com: 

- Mensagem oral de cunho reflexivo. 
- Momento musical (Coral TCE-PA). 
- Jogral (Coral TCE-PA 
- Vídeos com mensagens. 
 
Ação de culminância foi atendida por meio do lançamento da campanha pela equipe envolvida 

- Escola/Capacitação – para incentivar os servidores do Tribunal a doarem brinquedos no dia do 
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evento, com a finalidade de que os mesmos sejam entregues as crianças da Creche Santa Isabel da 
Hungria. A campanha foi realizada com antecedência ao evento, quando das visitas às salas do 
Tribunal, e reforçada a sua continuidade até o dia 18/12, para entrega à instituição no dia 
19/12/2011. 

 
4.2 Outras Atividades 

 Plano de Gestão 2011-2012 – foi apresentada proposta da Escola de Contas em 
março do corrente ano à Coordenadoria de Planejamento; 
 PROMOEX: Em fevereiro/2011, representantes da Escola de Contas participaram 
da 1ª Reunião técnica com a UEL/PROMOEX, a fim de tratar sobre: componentes da 
UEL/TCE-PA; panorama orçamentário/financeiro atual; produtos/metas do projeto 
pendentes e correlação com o plano de gestão; ações necessárias para alcance dos 
produtos/metas; previsão de conclusão e entrega dos produtos; 
 IV Encontro Conversando com o Controle Interno - Em 30/03/2011, a equipe da 
Escola de Contas, atuou na recepção e no credenciamento dos participantes; 
 Curso a distância “Rumo à Aprendizagem Virtual” - Resultante da parceria entre 
o PROMOEX e a ENAP – Escola Nacional de Administração Pública, o curso é parte 
integrante do Programa de Formação Básica em EaD, constante do Plano de Ação 2011 – 
Grupo de Educação Corporativa do PROMOEX, ao qual as Escolas de Contas dos TC’s 
estão vinculadas. Esse programa objetivou capacitar 68 servidores das Escolas de Contas e 
as unidades de Capacitação dos TC’s, os quais deverão atuar como multiplicadores dos 
ensinamentos apreendidos, permitindo o desenvolvimento e a implementação de cursos 
locais baseados no uso das ferramentas de educação a distância, reduzindo assim as 
assimetrias técnicas entre os TC’s. O curso aconteceu no período de 05/04 a 25/04/2011, 
carga horária de 20 horas. Participaram do aludido curso, os seguintes servidores da Escola 
de Contas: 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. Foi realizado no período de 
02/06 a 03/07/2011, com carga horária de 20 horas e participaram pela Escola de Contas os 
servidores: Maria de Jesus Amaral Damasceno e Mariúcia de Fátima Santos Dias de 
Lacerda. 
 Curso a distância “Formação Intermediária em Moodle” - Trata-se de mais uma 
etapa do Programa de Formação Básica em EAD, sendo que para esse curso foi necessária 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. Ocorreu no período de 23/05 a 10/07/2011, Carga Horária de 60 horas, 
distribuídas em 7 (sete) semanas de duração do curso e foram alunos pela Escola de Contas 
os servidores Marco Antonio Nobre Pontes, Maria de Jesus Amaral Damasceno e Mariúcia 
de Fátima Santos Dias de Lacerda. 
 Curso Design Instrucional - Esse curso ocorreu no período de 08/08/ a 30/09/2011, 
sob a coordenação do Grupo de Educação Corporativa do PROMOEX e apoio do Instituto 
Rui Barbosa e Instituto Serzedelo Corrêa – ISC/TCU, objetivando oferecer conhecimentos 
acerca dos fundamentos do planejamento e implementação de projetos de educação a 
distância, utilizando para isso a metodologia de design instrucional. Para tal, foi utilizado o 
Ambiente Virtual de Educação Corporativa – AVEC do TCU. O curso é parte integrante 
(módulo) do Programa de Formação em EaD, valendo dizer que se trata de uma ação do 
Plano de Ação – 2011, do PROMOEX/GEC, abrangendo todos os membros inseridos no 
referido Grupo. A Escola de Contas foi representada por três servidores: Marco Antonio 



 

11  

Nobre Pontes, Maria de Jesus Amaral Damasceno e Mariúcia de Fatima Santos Dias de 
Lacerda, os quais concluíram o curso em comento com aproveitamento. 
 PROMOEX: Em Agosto/2011, representante da Escola de Contas participou do II 
Encontro Técnico de Educação Corporativa – EDUCORP, realizado na Escola de Contas e 
Gestão Pública do TCE/RJ, onde foi abordado o tema: “A Educação Corporativa no 
Contexto do Controle Externo: Desafios e Perspectivas”. O evento foi realizado e 
coordenado pelo TCE/RJ, com o apoio do Instituto Rui Barbosa e do Grupo de Educação 
Corporativa do PROMOEX, no qual esta Escola é membro.  O objetivo desse encontro foi o 
de promover o congraçamento e a troca de experiências entre as unidades de ensino e 
treinamento das instituições de contas e que contou com a participação de 31 dos 34 TC’s. 
No período de 10/08 a 12/08/2011, foram proferidas seis palestras, das quais destacamos 
três: 

 Educação Corporativa e Geração de Conhecimento – proferida pela Profa. Sylvia 
Vergara da FGV/RJ, que destacou as principais características da Educação Corporativa:  
Continuidade; Alinhamento do desenvolvimento das pessoas com os propósitos 
organizacionais; Estratégica; Inclusão dos stakeholders. 

 O Papel das Escolas de Magistratura na Formação e no Aperfeiçoamento dos 
Magistrados - proferida pela Desembargadora Leila Maria Mariano, da Escola de 
Magistratura do Rio de Janeiro, a qual informou que a Escola de Magistratura existe para a 
formação de Magistrados, com ações voltadas para desenvolver a postura humanística, o 
conhecimento filosófico, sociológico e econômico, as quais consistem em etapas teórica e 
prática 

  O Papel das Escolas de Governo na Implementação da Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoal – PNDP, proferida por Paulo Sergio de Carvalho da Escola 
Nacional de Administração Pública – ENAP, que esclareceu que a gestão por competências 
e o reconhecimento das Escolas de Governo, estão previstas no art. 39 da CF/1988, para os 
âmbitos federal e estadual. Além disso, aconteceu na ECG DO TCE/RJ a oficina intitulada 
“A Importância da Avaliação Institucional nas Unidades de Educação Corporativa dos 
Tribunais de Contas” e foi conduzida pela Profa. Thereza Penna Firme, da UFRJ e 
CESGRANRIO. Ao final dos trabalhos, foi proposto um modelo que deverá ser utilizado 
para realizar análise situacional (diagnóstico) da Educação Corporativa nos TC’s. 

 Oficina de Educação a Distância dos Tribunais de Contas – No período de 30/11 
a 01/12, os servidores Marco Antonio Nobre Pontes e Mariúcia de Fátima Santos Dias de 
Lacerda, estiveram em Florianópolis/SC, para participarem da onde se deu o encerramento 
da 2ª etapa do Programa de Formação em EaD. Um dos objetivos desse encontro foi o de 
efetuar o Balanço da 1ª etapa do Programa de Formação em Educação a Distância e plano de 
ação para a realização de projetos - piloto de EaD em 2012. 

4.3 Outros Projetos elaborados 
 

Tendo em vista o papel da Escola de Contas, ou seja, o de promover o desenvolvimento 
profissional dos servidores deste Tribunal e dos servidores que compõem os órgãos fiscalizados, 
além de promover a integração e a proximidade do Tribunal 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 Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte de Contas. O 
trabalho ficou estruturado da seguinte forma: 
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Plano de educação corporativa para o TCE/PA 
 

Ações educativas 
(MINUTA APRESENTADA À PRESIDÊNCIA) 

 
Eixos de atuação em educação corporativa 
 
 Capacitação Técnica e Gerencial; 
 Capacitação de Jurisdicionados; 
 Capacitação em Controle Social; 
 Integração Sócio-Educativa. 

- 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). 

- Capacitação em controle social 

o Programa de Capacitação de membros de Conselhos Gestores de Politicas Públicas 
(Estaduais e Municipais); 

o Programa “Participação Cidadã”. 

- Integração sócio-educativa 

 Programa “Conhecendo o TCE-PA”  

o Visita de alunos de Escola Pública e Particular 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 
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discentes, proporcionando-lhes maior comodidade, dinamicidade e economicidade, 
principalmente quando se tem distâncias continentais como o 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. 

Nota Técnica: A proposta acima citada encontra-se em fase de apreciação e aprovação superior. 
 

5. CENTRO DE MEMÓRIA TCE-PA 

5.1 Memorial Innocencio Serzedello Corrêa 
 
 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.  

Ao longo do ano de 2011 as atividades exercidas pelo Memorial foram: 

 
 Controle de material de expediente do Departamento; 

 Tramitação de expedientes; 

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

internas e outros; 

 Controle de notícias divulgadas na mídia. 

 Convites recebidos. 

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

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

pelo TCE.  

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

etapas/acontecimentos/registro de visitações importantes. 

 Controle da capacitação dos servidores do Memorial Serzedello Correa. 

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

Gabinete da Presidência. 

 Organização e supervisão do “Espaço Cultural Cons. Clóvis Moraes Rego”. 
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 Supervisão dos eventos que ocorrem nas dependências do Centro de Memória 

 Monitoria aos visitantes do Centro de Memória. 

 
Serviços complementares  
 

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

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

de manutenção e administração para manter/conservar e valorizar o patrimônio que pertence a esta 

Corte de Contas. 

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

Corte de Contas se mantenha limpo, organizado e valorizado.  

Na coordenadoria do Centro de Memória foram executados 43 serviços no ano de 2011. 

São eles; manutenção do espaço, serviços diversos e novos projetos. Além de haver uma sequência 

de procedimentos com 55 itens necessários quando há exposições.  

Manutenção com o espaço.............................................................22 

Serviços e novos projetos diversos.................................................21 

Total                                                                                               43  

Número de itens de procedimentos por exposições                        55 total 

o 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.  

 Capacitação da equipe 
 

 Servidora: Silvia Maria Chaves Teixeira 

 Curso: Conclusão do Curso Tecnológico em Gestão Pública 

 Instituição: Faculdade de Belém-FABEL 

 Servidora: Silvia Maria Chaves Teixeira 

 Evento: IV Fórum TCE-PA e Jurisdicionado 

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

 Instituição: Tribunal de Contas do Estado do Pará 
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 Servidora: Lilian Cristiani Damasceno Carneiro 

 Curso: I Oficina de Preservação e Conservação de Acervos: suporte em papel 

 Período: 19 a 23 de setembro de 2011. 

 Instituição: Arquivo Público do Estado do Pará 

 Servidora: Lilian Cristiani Damasceno Carneiro 

Rosiane Maria Guedes Marcelino 

 Curso: Modelos de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivisticas de  

Documentos – eArq; 

Elaboração e Gestão de Projetos Incentivadores e Acordos de Cooperação Técnica 

Internacional: UNESCO; 

Normas Brasileiras de Descrição Arquivística – NOBRADE; 

II Encontro Estadual de Arquivos. 

 Período: 07 a 11 de novembro de 2011. 

 Instituição: Conselho Nacional de Arquivos e Arquivo Público 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 à figura do eminente 

paraense Serzedello Correa como implantador dos Tribunais de Contas do Brasil.  

 

O livro “Serzedello Correa: homem de pensamento”, do Conselheiro Clóvis Moraes Rego, 

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

comunicação e uma interação com a sociedade.  
 

Quadro 1: Controle de saída do livro/ brinde/folder do Centro de Memória anual 

LIVROS DOADOS ANUAL 2011 33 
   LIVROS SALDO ATUAL EM ESTOQUE 74 
FOLDERS DOADOS  298 
   FOLDERS SALDO ATUAL EM ESTOQUE 90 
SACOLAS DISTRIBUIDAS 38 
   SACOLAS ESTOQUE ATUAL 198 
 
 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. 
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O Centro de Memória controla e arquiva as notícias divulgadas na mídia interna e externa, com a 

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

despertamos ao público externo. 

No ano de 2011 foram registradas 28 notícias sobre o Centro de Memória, além de publicações em 

revistas. blog e na Intranet desta Corte de Contas. 
 

Tabela 1: Notícias diversas divulgadas na mídia interna e externa, no ano de 2011. 
Mídia 

Período 
Tipo  

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

Intranet 01 02 04 01 08 
Jornal 01 03 05 03 12 
Portal 01 02 01 01 05 
TV - - 03 - 03 
Rádio BeeBlog - - - - - 
TOTAL 03 07 13 05 28 
Fonte: Arquivo documental do Centro de Memória. 
 
 Intercâmbio com outras instituições  
 

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

e nacionais. 

 
Ao longo de 2011 o Centro de Memória recebeu 43 convites, o que demonstra a interação 

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

do ano de 2011 demonstra nosso cuidado em manter comunicação entre os espaços afins.  
 

Tabela 2: Intercâmbio com outras instituições 
Intercâmbio com outras instituições 

Período 
Tipo de convite 

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

Exposições 05 02 10 04 21 
Parcerias 
culturais 01 01 01 01 04 

Conferências - 01 04 01 06 
Concertos - 01 02 05 08 
Vernissagem/ 
eventos diversos - 01 01 01 03 

Jantar - - - - - 
Missa - - - 01 01 
Inauguração - - - - - 
Oficinas - - 02 - 02 
Total 06 06 20 13 45 
Fonte: Arquivo documental do Centro de Memória. 
 
 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. 
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O Centro de Memória completou seu 3° ano de criação, fruto de uma parceria entre o 

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

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

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

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

Através do livro de visitação/2011, registrou-se o número de 523 pessoas circulando no 

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

falta de monitoria específica, no espaço, gerou perda de registro. Ressalto que o apoio da monitoria, 

qualifica e efetiva a presença no livro de assinaturas, portanto a necessidade de um estagiário de 

história, museologia ou turismo seria extremamente valioso. 

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

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

universitários, museólogo. 
 

Quadro 2: Controle de freqüência do público no Centro de Memória anual de 2011 

MÊS ORDEM N° DE PESSOAS N° DE DIAS ABERTO 

Janeiro a Dezembro 1837 a 2360 523 234 

 

o Ações em gestão de acervos 
Resultado Esperado: Pesquisar documentos que fizeram a história da instituição, como fotos, 

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

Institucional.  

 
1° Trimestre  

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

que serão inseridos no Tótem e no Portal do TCE. Trata-se de uma revisão sobre a memória 

histórica e da instituição, atualizando os dados e disponibilizando através da tecnologia para 

a sociedade e um trabalho em parceria com o Departamento de Informática. Neste trimestre 

ocorreu a manutenção e a correção dos dados no Tótem Multimídia. 

 Conclusão do levantamento para elaboração do catálogo comemorativo 1° Aniversário do 

Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo e envio à gráfica. O catálogo valoriza a 

cultura, através do registro detalhado de todos os serviços efetuados ao longo de 2009/2010, 

como número de exposições, currículo dos artistas, obras expostas, parcerias culturais. 
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 A equipe elaborou relatório físico e virtual referente ao 1° Aniversário do Espaço Cultural 

Conselheiro Clóvis Mores Rêgo. Foi desenvolvido um vídeo em parceria com a 

Comunicação e a Rádio TCE, o qual foi sonorizado com músicas de Mozart .   

 

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

a trajetória política de Innocêncio Serzedello Corrêa. Trata-se de importantes documentos 

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

inseridos como as ações do Memorial Innocêncio Serzedello Correa, nas iniciativas 

estratégicas das diretrizes de perspectiva do Plano Estratégico desta Corte de Contas.  

2° Trimestre: 

 De acordo com o plano para formação de um acervo de arte para o TCE, foi adquirido duas 

obras do artista plástico Jotapinto. 

 

 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.  

3° Trimestre: 

 As fotos adquiridas por ocasião da exposição “Viva Nossa Senhora de Nazaré...”  foram 

emolduradas e catalogadas, passando a integrar o novo acervo cultural deste Tribunal. Sendo 

expostas no Espaço Cultural do TCE por ocasião da exposição “Canoa de Promesseiros 

2011” 

 

Figura 1: Fotos emolduradas apresentadas na exposição “Canoa de Promesseiros 2011” 
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4° Trimestre 

 Inventário das Distinções Honoríficas recebidas pelo TCE 
 

Quadro 3: Controle das Distinções Honoríficas recebidas -TCE 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO PROCEDÊNCIA DATA LOCAL LOCALIZAÇÃO 

01 

 
PLACA EM MADEIRA E BRONZE-

PREFEITURA E TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO OFERECEM AO TCE 
 

PREFEITURA E 
TRIBUNAL DE CONTAS 

DE SÃO PAULO 
1976 SÃO 

PAULO 
CENTRO DE 
MEMÓRIA 

02 

 
PLACA EM MADEIRA E METAL 

DOURADO - X REUNIÃO DO 
CONSELHO DE DIRIGENTES DO 

CENTRO DE COORDENAÇÃO 
DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO 

BRASIL 
 

CENTRO DE 
COORDENAÇÃO DOS 

TRIBUNAIS DE 
CONTAS DO BRASIL-

PORTO ALEGRE 

27/09/1979 

RIO 
GRANDE 
DO SUL-
PORTO 

ALEGRE 

CENTRO DE 
MEMÓRIA 

03 

 
PLACA DE MADEIRA E METAL 

DOURADO-DETRAM/10 ANOS DE 
ATIVIDADES 

 

DETRAM-PARÁ 20/12/1982 BELÉM CENTRO DE 
MEMÓRIA 

04 

 
PLACA DE MADEIRA E BRONZE 
ESCURO-RECONHECIMENTO DA 

PREFEITURA DE BELLÉM 
ATRAVÉS DO PREFEITO NÉLIO 

DACIER LOBATO PELA 
COLABORAÇÃO PRESTADA AO 

EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

PREFEITURA DE 
BELÉM 05/1974 BELÉM CENTRO DE 

MEMÓRIA 

05 

 
SALVA PRATEADA-CONGRESSO 
DA INDEPENÊNCIA (S. PAULO) 

TRIBUNAL DE CONTAS DI 
MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO 

 

TRIBUNAL DE CONTAS 
DOS MUNICÍPIOS DE 

SÃO PAULO 
09/1972 SÃO 

PAULO 
CENTRO DE 
MEMÓRIA 

06 

 
PLACA METAL AMARELO-

HOMENAGEM DOS 10 ANOS DE 
INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA 

 

TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DE 

RONDÔNIA 
1983/1993 RONDÔNIA CENTRO DE 

MEMÓRIA 

07 

 
TRIPÉ DE METEL AMARELO, 

BRANCO E GRANITO-20 ANOS 
TRIBUNAL DE CONTAS DE 

RONDÔNIA 
 

 1983/2003 RONDÔNIA CENTRO DE 
MEMÓRIA 

08 
 

 
PLACA EM METAL PRATA 
ESTOJO EM VELUDO AZUL 

MARINHO-75 ANOS DO 
CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E 
AGRONOMIA DO PARÁ. 

HOMENAGEM PELA PARCERIA 
COM O TRIBUNAL DE CONTAS 

DO PARÁ, EM PROL DO CREA-PA 
 

  BELÉM-
PARÁ 

CENTRO DE 
MEMÓRIA 

09 

 
MEDALHA DOURADA EM 

ESTOJO DE VELUDO VERDE-
UNAMA 10 ANOS 

 

  BELÉM-
PARÁ 

CENTRO DE 
MEMÓRIA 

10 
 

MEDALHA DOURADA-180 ANOS 
DE FUNDAÇÃO TOCANTINS 

2009/A.D-SUPREMO CONSELHO 

180 ANOS DE 
FUNDAÇÃO 
TOCANTINS 

2009 BELÉM-
PARÁ 

CENTRO DE 
MEMÓRIA 
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DO GRAU 33 DO RITO ESCOCES 
ANTIGO ACEITO DA 

MAÇONARIA PARA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

 

11 
 

ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS 
DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO 

BRASIL, INSTITUTO RUI 
BARBOSA E A ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

PRESTAM HOMENAGEM AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO 

PARÁ. 

REALIZAÇÃO DO XXVI 
CONGRESSO DE 
TRIBUNAIS DE 

CONTAS DO BRASIL 

23 DE 
NOVEMBR
O DE 2011 

BELÉM-
PARÁ 

CENTRO DE 
MEMÓRIA 

12 
 

MINI BUSTO ANTÔNIO JOSÉ DE 
LEMOS, INTENDENTE 

MUNICIPAL DE BELÉM 
1843 X 17/12/1973 

130º ANIVERSÁRIO DE 
NASCIMENTO, 

HOMENAGEM AO 
TRANLADO DOS 

RESTOS MORTAIS 
PARA O PALÁCIO 
ANTÔNIO LEMOS 

17/12/1973 BELÉM-
PARÁ 

CENTRO DE 
MEMÓRIA 

13 
 

 
MINI BUSTO, BRONZE, 

INOCENCIO SERZEDELLO 
CORRÊA, CONSOLIDADOR DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS DO 
BRASIL 

 

VII CONGRESSO DE 
TRIBUNAIS DE 

CONTAS DO BRASIL, 
BELÉM ,PARÁ 

1973 
CENTRO 

DE 
MEMÓRIA 

CENTRO DE 
MEMÓRIA 

 

 Inventário do Acervo Cultural do TCE 

O inventário consiste no levantamento individualizado dos bens culturais relativos ao 

Tribunal, realizado no mês de outubro visando a localização do acervo; atribuição de número de 

registro; Medição; registro fotográfico; classificação do acervo; Descrição formal;Listagem com 

levantamento do acervo; e a criação do catalogo de divulgação. Com o termino do inventário 

constatou-se que o acervo cultural do TCE é composto por 19 objetos, adquiridas por doação e 

compra e expostas em vários locais do prédio, conforme o quadro abaixo: 

 
Quadro 4: Controle do acervo artístico cultural do TCE. 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO AUTOR EXPOSIÇÃO  VALOR LOCALIZAÇÃO  

01 
 

GRAVURA “SERIE AMAZÔNIA” 
MEDINDO 0.40X0.50 CM,  

 

JOCATOS “NOITES 
BRANCAS” R$ 300.00 

GABINETE 
DIRETORIA 

ADMINISTRAÇÃO 

02 

 
URBANA, MISTA SOBRE 

MADEIRA – 2010, DA “SÉRIE 
MEMÓRIA URBANA”, 

 MEDINDO 0.60X0.60 CM 
 

GERALDO 
TEIXEIRA 

“MEMÓRIA 
URBANA” R$ 2.200.00 

GABINETE 
DIRETORIA 

ADMINISTRAÇÃO 

03 

 
FOTO COLORIDA, DA “SÉRIE 

NOSSA SENHORA DE NAZARÉ...”, 
MEDINDO 0.40X0.60 CM 

 

ANITA LIMA 
“EXPOSIÇÃO VIVA 
NOSSA SENHORA 

DE NAZARÉ...” 

R$ 400.00 
 

GABINETE 
PRESIDÊNCIA 

04 
 

FOTO PRETO E BRANCA,  
MEDINDO 0.40X0.60 CM 

 

IRENE 
ALMEIDA 

“EXPOSIÇÃO VIVA 
NOSSA SENHORA 

DE NAZARÉ...” 
R$ 400.00 GABINETE 

PRESIDÊNCIA 

05 
BARCO DE MIRITI “PROCISSÃO 
FLUVIAL”, MULTICOLORIDO, 
MEDINDO 1,30x0,50x0,90 CM  

ARTESÃOS DE 
ABAETETUBA  

“EXPOSIÇÃO VIVA 
NOSSA SENHORA 

DE NAZARÉ..” / 
CANOAS DE 

PROMESSEIROS” 

R$ 450.00 GABINETE 
PRESIDÊNCIA 

06  
TELA DA SÉRIE “POR ELAS”, JOTA PINTO “POR ELAS” R$ 550.00 GABINETE 

PRESIDÊNCIA 
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DENOMINADA “TODA PROSA”, 
EM NANQUIM E BICO DE PENA, 

SOB PAPEL CANSON,  
MEDINDO 4,5 X 0,65 CM, 2011 

 

07 

 
TELA DA SÉRIE “POR ELAS”, 
DENOMINADA “YOGA”, EM 

NANQUIM E BICO DE PENA, SOB 
PAPEL CANSON, 

MEDINDO 4,5x0,52 CM 
 

JOTA PINTO “POR ELAS” R$ 350.00 GABINETE 
PRESIDÊNCIA 

08 

 
TELA 

REPRODUÇÃO IMPRESSA EM 
CANVAS, DE UM ORIGINAL 

PRODUZIDO PELO MIN. GUIDO 
MONDIN, MANDADO 
CONFECCIONAR (A 

REPRODUÇÃO) PELO TCE-RS 
PARA BRINDAR PESSOAS E/OU 

ENTIDADES PARTICIPANTES DO 
XI CONGRESSO DOS TRIBUNAIS 

DE CONTAS DO BRASIL 
OCORRIDO EM FLORIANÓPOLIS-

SC EM MARÇO/ABRIL DE 1981. 
A PINTURA ORIGINAL 

ENCONTRA-SE NO ACERVO DE 
OBRAS DE ARTE DO TCU E 

REPRODUZ DE FORMA CRIATIVA 
UM EVENTO OCORRIDO NO ANO 
DE 1893 QUANDO INNOCÊNCIO 

SERZEDELLO CORRÊA 
(ORGANIZADOR E GRANDE 

BENEMÉRITO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO), ENTÃO MIN. 

DA FAZENDA DO PRESIDENTE 
FLORIANO VIEIRA PEIXOTO, QUE 

POR NÃO CONCORDAR COM 
RESOLUÇÕES ACERCA DA 

COMPETÊNCIA DA NOVÍSSIMA 
CORTE DE CONTAS TOMADAS 
PELO SEU CHEFE, APRESENTA-

LHE SUA RENÚNCIA. 
 

GUIDON 
MONDIN 

EXPOSIÇÃO 
PERMANENTE DO 

MEMORIAL 
INNOCENCIO 
SERZEDELLO 

CORREA 

 

VITRINE DO 
GABINETE 

SERZEDELLO 
CORRÊA 

09 

FOTOGRAFIA COLORIDA, SÉRIE  
PERTENCES DE SERZEDELLO 

CORREA “BENGALA E GUARDA-
CHUVA”.  

OTÁVIO 
CARDOSO 

INAUGURAÇÃO 
CENTRO DE 
MEMÓRIA, 

BIBLIOTECA 
MINISTRO 

BENEDITO FRADE 

 

CENTRO DE 
MEMÓRIA, 

BIBLIOTECA 
MINISTRO 

BENEDITO FRADE 

10 

 
GRAVURA DE REPRODUÇÃO, 

ILUSTRADA, BICO DE PENA, DA 
NOTÍCIA COM QUE A “FOLHA DO 

NORTE”, EM SUA EDIÇÃO DE 
16/11/1910. REGISTRA A 

PROMOÇÃO DE SERZEDELLO 
CORRÊA AO POSTO DE GENERAL 

DO EXÉRCITO. 
 

ZÉ SOUZA 

INAUGURAÇÃO 
CENTRO DE 
MEMÓRIA, 

BIBLIOTECA 
MINISTRO 

BENEDITO FRADE 

 

CENTRO DE 
MEMÓRIA, 

BIBLIOTECA 
MINISTRO 

BENEDITO FRADE 

 
11 

 

 
“DOIS VASOS FLORES”, OLÉO 

SOBRE TELA, MOLDURA PRATA, 
1,10x1,40 CM 

1993 
 

ALBERTO 
NICOLAU  

DOAÇÃO 
SERVIDOR

A ALICE  
LOUREIRO 

GABINETE 
PRESIDÊNCIA 

12 

 
FOTOGRAFIA “FACE DE CRISTO”, 
MOLDURA BRANCA, COM VIDRO, 

1,25x0,95 CM 
2008 

 

   GABINETE 
PRESIDÊNCIA 

13 

 
MARINA BARCOS, OLEO SOBRE 

TELA, 1963, RIO, 1963, 
0,45x0,55 CM 

 

PASTANA   GABINETE 
PRESIDÊNCIA 

14  
“TRÊS VASOS DE FLORES-

SILVIA 
TEIXEIRA   GABINETE 

PRESIDÊNCIA 
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PROVENCE”, TÉCNICA MISTA 
SOBRE TELA, MOLDURA DE 

MADEIRA. 
MEDINDO 1,90x1,50 CM  

 

15 

 
FLORES, TELA ABSTRATA, OLEO 
SOBRE MADEIRA, FUNDO PRETO 

TONS VERDE E AZUL,  
1,45x0,95 CM 

1970 
 

OSMAR 
PINHEIRO DE 

SOUZA JUNIOR 
  

RECEPÇÃO DO 
GABINETE 

PRESIDÊNCIA 

16 

 
“CASARIO COLONIAL”, OLEO 

SOBRE TELA,  
1,15x0,90 CM 

1994 
 

J. JUNIOR   GABINETE 
PRESIDÊNCIA 

17 

 
“RETRATO GOVERNADOR DO 
ESTADO DO PARÁ ALACID DA 

SILVA NUNES”  
0,95x1,20 CM  

OUTUBRO DE 1982 
 

ROLANDO VILA 

HOMENAGEM DO 
TCE PELA 

CONSTRUÇÃO DO 
PALÁCIO 

SERZEDELLO 
CORRÊA. 

 SALA DO 
PLANEJAMENTO 

18 

 
“SEMENTES”-ÓLEO SOBRE TELA, 

0,95x0,75 CM  
1986 

 

RONALDO 
MORAES RÊGO 

DOAÇÃO AO TCE 
DO CONSELHEIRO 

FERNANDO 
COUTINHO JORGE 

AO CENTRO DE 
MEMÓRIA 

 
RECPÇÃO 
ENTRADA 

PRINCIPAL TCE 

19 

 
REPRODUÇÃO DO LOGOTIPO DO 

CENTRO DE MEMÓRIA, EM 
CANVAS, DENTRO DE CAIXA 

DOURADA COM VIDRO, 
1,05x1,05 CM  

 
INAUGURAÇÃO 
DO CENTRO DE 

MEMÓRIA 
 

CENTRO DE 
MEMÓRIA 

BIBLIOTECA 
MINISTRO 

BENEDITO FRADE 

 

5.2 Espaço Cultural Conselheiro Clóvis De Moraes Rêgo 
 

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

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

Clóvis Moraes. O espaço integrou o Centro de Memória à sociedade e ao mundo cultural paraense, 

com difusão democrática de projetos e ações parceiras com instituições ligadas à arte.  

 Ações administrativas 
 
 Difusão Sócioeducativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quadro 5: Difusão Sócioeducativa, no período de 2011. 
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Visitas Guiadas 
Escolas da rede pública e privada Total 

Colégio Santa Catarina 240 
Impacto 15 
CEO, IDEAL, OPÇÃO e UFRA 10 
Alunos da rede pública e privada de ensino (Barão do Rio Branco, IESAM)  
FIBRA, UNAMA E CESUPA 10 
Total Geral   275 
Fonte: Relatórios Trimestrais, 2011 
 
 Distribuição de Convites 
 

Tabela 3: Distribuição de Convites, por exposição 2011 
Distribuição de Convites 

Programação Convite 
Impresso 

Convite  
Virtual Total 

Exposição “Por Elas” 380 50 430 
Exposição “Canoa de Promesseiros 2011” - 50 50 
Filipetas 300  300 
Total Geral   780 
Fonte: Relatórios Trimestrais,  
 Ações em gestão de acervo 

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

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

foram adquiridas as seguintes obras:  
Quadro 6: Relação das obras adquiridas para compor o acervo cultural do TCE/PA. 

QUANT. DISCRIÇÃO AUTOR EXPOSIÇÃO 

01 
TELA DA SÉRIE “POR ELAS”, 

DENOMINADA “TODA PROSA”, EM 
NANQUIM E BICO DE PENA, SOB PAPEL 
CANSON, MEDINDO 4,5 X 0,65 CM, 2011 

Jotapinto “Por Elas” 

01 
TELA DA SÉRIE “POR ELAS”, 

DENOMINADA “YOGA”, EM NANQUIM E 
BICO DE PENA, SOB PAPEL CANSON, 

MEDINDO 4,5 X0.52  

Jotapinto Por Elas” 

 
 Ações culturais 

 Comemoração do I Ano do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo 

Apresentação no Plenário Emílio Martins, apresentação do vídeo e entrega do Relatório de 

Atividades do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo. 

Acompanhado do Ofício n°. 2011/03988-GP de Sua Excelência o Senhor Conselheiro 

Presidente Cipriano Sabino de Oliveira Junior, enviamos o Catálogo de Exposições as autoridades e 

afins culturais.  

 
Quadro 7: Controle de saída do Catálogo Comemorativo das Exposições do I Ano do Espaço Cultural Conselheiro 
Clóvis Moraes Rêgo do Centro de Memória no 3° Trimestre 
CATÁLOGOS RECEBIDOS GRÁFICA GTR 500 

DISTRIBUIÇÃO CORREIO/INTERNA/EXTERNA 455 

SALDO ATUAL EM ESTOQUE 45 
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 Exposição Temporária “Por Elas” 

16 de junho a 06 de julho  

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

Clóvis Moraes Rego, 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.” 

Figura 2: Convite da exposição “Por Elas”. 

 

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 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 
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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. Presidente do TCE, parabenizou o artista e sua obra, e acrescentou 

que ao franquear o Espaço Cultural Cons. Clóvis Moraes Rego 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 “Lá Paloma” e “Dona”. 

 Exposição Temporária “Canoa de Promesseiros 2011” 

29 de setembro a 26 de outubro de 2011 

Canoas de Promesseiros 2011” foi pontuada por momentos de beleza lúdica provocada 

pela visão colorida e alegre dos barquinhos de Miriti confeccionados pelos artesãos de Abaetetuba. 

 

Figura 3: Visão lúdica dos barquinhos 
Fonte: Comunicação TCE, foto de Rodrigo Lima 

 
O Coral do TCE-PA, regido pelo maestro Jeremias Progênio, é composto por servidores 

deste Tribunal, cantaram músicas dedicadas a Maria. Iniciando com  “Vois sois o lirio mimoso”, 

“Perfeita é quem te criou” e “Ave Maria do Morro”. 
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Figura 4: Apresentação Coral TCE 
Fonte: Comunicação TCE, foto de Rodrigo Lima 
 
 

 
Figura 5: Finalização apresentação 
Fonte: Comunicação TCE, foto de Rodrigo Lima 
 
 

A exposição foi uma homenagem que desde o ano passado fez grande sucesso e teve a maior 

aceitação pelos pedestres, católicos e curiosos em geral. A exposição se repete como tradição no 

TCE, a mostra simulou uma romaria fluvial nos lagos artificiais e foi produzida pelos artesãos de 

Abaetetuba a partir dos trabalhos com Miriti.  

novamente a exposição. O evento deu início às celebrações do tribunal por ocasião da realização do 

Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2011. 
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Figura 6: Sucesso com o público externo. 
Fonte: Comunicação TCE, foto de Rodrigo Lima 

 

A exposição é uma ideia simples e que representa bem a cultura amazônica, especialmente a 

relação da água com o transporte fluvial. Ao simular novamente em seu espelho d’água a vinda 

pelos rios e igarapés desses promesseiros, o Tribunal de Contas do Estado do Pará registra todo o 

seu respeito e amor a tudo que remete à festa do Círio de Nazaré. Movidos pela fé todos caminham 

ora em silêncio, ora cantando, e outro tanto agradecendo as graças alcançadas, sempre com gestos 

de humildade e fervor.  Humildade porque seguem as romarias descalços, puxam a corda, vestem os 

filhos de anjinhos e carregam objetos que representam a alegria de conseguir a casa própria. 

Nossa Senhora de Nazaré é a Rainha da Amazônia e a padroeira dos paraenses e navegantes. 

"Canoas de Promesseiros 2011” cuja idéia se repete no Tribunal de Contas, simula uma 

procissão fluvial fazendo uso de outro ícone de nossa cultura nazarena: os barquinhos de Miriti. Ele 

seguem carregados e ornamentados sendo reverenciados pelos ribeirinhos em momentos de fervor. 

Assim é no TCE, os servidores os saúdam com fé e devoção! 

A exposição aberta em 29 de setembro permanecerá até 26 de outubro de 2011. 

 
 Material Divulgativo 

A ideia do convite da inauguração nasceu a partir da foto de autoria do Conselheiro 

Presidente Cipriano Sabino de Oliveira Junior e a criação do convite foi dos servidores Silvia 

Teixeira e José Peixoto. 
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Figura 7: Convite virtual e felipeta 
Fonte: Fotografia Conselheiro Presidente Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

 
 

Promesseiros 

Vindo de todas as partes do interior do Pará e de outros estados, eles são uma das imagens mais 

emocionantes e fortes do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. 

Homenagear aqueles que chegam de canoa, montaria e barcos é um trabalho especial que estimula 

a criatividade dos artesãos de Abaetetuba.   

Ao simular novamente em seu espelho d’água a vinda pelos rios e igarapés desses promesseiros, o 

Tribunal de Contas do Estado do Pará registra todo o seu respeito e amor a tudo que remete à festa do Círio 

de Nazaré. Movidos pela fé todos caminham ora em silêncio, ora cantando, e outro tanto agradecendo as 

graças alcançadas, sempre com gestos de humildade e fervor.  Humildade porque seguem as romarias 

descalços, puxam a corda, vestem os filhos de anjinhos e carregam objetos que representam a alegria de 

conseguir a casa própria. 

Nossa Senhora de Nazaré é a Rainha da Amazônia e a padroeira dos paraenses e navegantes. 

"Canoas de Promesseiros 2011” cuja idéia se repete no Tribunal de Contas, simula uma procissão 

fluvial fazendo uso de outro ícone de nossa cultura nazarena: os barquinhos de Miriti. Ele seguem carregados 

e ornamentados sendo reverenciados pelos ribeirinhos em momentos de fervor. Assim é no TCE, os 

servidores os saúdam com fé e devoção! 
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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 de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 14h, para consultas ao acervo, acesso gratuito à internet e empréstimo domiciliar aos 

usuários vinculados à Instituição, ou seja, aos estagiários e servidores do TCE/PA. 

Além de suas coleções especializadas em controle externo, 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 
 
 Formação e desenvolvimento de acervo 

 
As ações de Desenvolvimento do Acervo proposto para Biblioteca terão como objetivo 

estar em consonância com os interesses da Instituição e as expectativas e demandas dos usuários. A 

política servirá de base para o planejamento global da coleção oferecendo parâmetros para dar 

consistência, qualidade e equilíbrio ao acervo, bem como, guiar as tomadas de decisões nos 

processos de seleção, aquisição, avaliação e desbaste. Com a explosão bibliográfica, a 

multiplicidade de suportes e as limitações orçamentárias tornam-se necessário a implantação de 

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

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

no armazenamento para o centrado no acesso. 

 
 Aquisição 

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

bibliográfico, seja por compra, doação ou permuta. 
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Tabela 1: Aquisição, por tipo de forma, no ano de 2011. 

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

Compra 0 0 0 0 0 
Doação  28 10 30 6 64 
Permuta  0 0 0 0 0 
TOTAL 28 10 30 6 74 

Fonte: SIABI, 2010 
 
Foram adquiridos 74 títulos, neste ano de 2011. Dos títulos adquiridos todos formam por 

doação. 

 Descarte 

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

Biblioteca, que não mais atende às necessidades da comunidade, para fins de doação ou eliminação. 
Quadro 1: Descarte, por tipo de material, no ano de 2011. 

Tipo de Material Período Motivo 
D.O. Assembléia Legislativa Diversos Interesse temporário 
Jornais Dez. 2010 a Nov. 2001 Interesse temporário 
Revistas Diversas Interesse temporário 
Informativos diversos Diversos Interesse temporário 
 

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

acervo e mais eficiência no atendimento ao usuário. 

 Preservação 

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

conservação preventiva e encadernação. 

As atividades realizadas no ano de 2011 foram: encadernação de 12 Diários Oficiais do 

Estado que correspondem ao segundo semestre de 2010 e o período de Jan./Jun. de 2011; 

encadernação das “Prestações de Contas do Governo do Estado dos anos: 1983, 1984, 1985, 1986, 

1987, 1989”; digitalização do livro “Noticia Histórica do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

volume 1 e 2” da autoria do Conselheiro José Maria de Azevedo Barbosa; e a higienização do 

acervo e do ambiente de trabalho durante o período de Julho com a utilização das técnicas 

adquiridas no curso realizado na ABER e no uso dos equipamentos de segurança individual (EPI). 

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

incorporados ao acervo estão sendo higienizados, pequenos reparos e encadernação.  

 Intercâmbio de Publicações 

É um dos instrumentos que a biblioteca utiliza para enriquecer o acervo documental, para 

fins de interesse comuns, promovendo a permuta e aquisição de publicações. 

Em 2011 por meio do expediente nº 2011/07681-6 a Câmara Municipal de Marituba 

solicitou a doação de publicações desta Biblioteca para composição de acervo bibliográfico. 
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 Tratamento técnico do acervo 

 Processamento Técnico 

Este serviço é responsável pelo tratamento de todos os materiais. Neste terceiro trimestre 

foram incorporados ao acervo da Biblioteca, 682 fascículos de periódicos, 47 livros, 288 artigos de 

periódicos e 978 jornais, conforme ilustra a tabela 5. 
 
Tabela 2: Processamento técnico, por tipo de material, , no ano de 2011. 

Processamento Técnico 
Trimestre Tipo de Material 

1º 2º 3º 4º 
Total 

Fascículos periódicos  228 19 315 120 682 
Livros  0 38 3 6 47 
Artigos de periódicos 60 97 93 38 288 
Jornais 247 243 246 242 978 
TOTAL 535 397 657 406 1.995 
Fonte: SIABI, 2011 
 

 Atualização do software SIABI – Sistema de Automação de Bibliotecas 

A biblioteca visando o aprimoramento no desenvolvimento de suas atividades iniciou em 

2011 por meio do expediente nº 2011/06375-6, o processo de atualização da versão 2011 e suporte 

técnico do software SIABI, que contempla as seguintes atualizações: 

- Interface web totalmente modificada com notícias, destaques do acervo, página 

institucional da biblioteca e  catálogo online do sistema; catálogo de Assuntos com acesso 

ao vocabulário controlado; área do Usuário; criação da página institucional incorporada ao 

catálogo on-line com a possibilidade de inclusão: regulamento da biblioteca, informações 

do acervo, divulgação de notícias; módulo catalogação; intercâmbio de dados; captura de 

registros na internet; módulo jurídico; empréstimo via malote; estatísticas web. 

 
 Serviços oferecidos aos usuários 

 Normalização de Trabalhos Acadêmicos  

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

ABNT, atendeu neste ano de 2011 19 solicitações, principalmente dos alunos do curso de 

especialização em controle externo do Instituto de Ensino Superior de Fortaleza (IESF). 

 
 Catalogação na Fonte 

Em 2011 o serviço de elaboração de ficha catalográfica a partir de dados extraídos do 

original da publicação, atendeu 25 solicitações. 
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 Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica 

- Organização do acervo bibliográfico da Escola de Contas Alberto Veloso. 

Em atendimento à solicitação da equipe da Escola de Contas Alberto Veloso, formalizada 

pelo memorando nº 37/2011-TCE-PA/ECAV, de 17.08.2011, a biblioteca indicará uma servidora da 

equipe técnica (formada por bibliotecárias) para realizar a organização do acervo bibliográfico, 

visando assim facilitar o manuseio e a consulta pelo corpo docente e discente da ECAV e demais 

servidores desta Corte de Contas.  
 

- Avaliação do acervo de livros de atas da Secretaria do TCE/PA. 

Em atendimento à solicitação do Secretário desta corte de contas, formalizada pelo memorando 

nº 139/2011-SEC, de 30.09.2011, para realizar a avaliação do acervo de livros de atas da Secretaria 

do TCE/PA, com o objetivo de conhecer a situação atual de conservação do acervo para subsidiar a 

elaboração do plano de preservação. 

Para nosso saudoso conselheiro e historiador José Maria de Azevedo Barbosa que já ressaltava a 

importância das atas em seu livro Noticias Históricas - volume 2 (1998) “As Atas nos seus 

originais, transcritas manualmente em livro próprio, são a memória viva da instituição, nelas 

encontram-se não somente as decisões tomadas mas os debates, a voz do tribunal julgando”. 

Tal é a importância deste trabalho que duas bibliotecárias já iniciaram a avaliação, encontrando 

no acervo o 1º livro ata produzido após a reinstalação do Tribunal em 17/07/1953. 

 
 Circulação 

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

próprio recinto, como do empréstimo domiciliar. 
 

Tabela 3: Circulação, por tipo de movimentação, no ano de 2011. 
Circulação 

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

Consulta 128 121 213 74 536 
Empréstimo/Removação  301 143 386 48 878 
Empr. entre bibliotecas  57 39 20 0 116 
Reserva 2 0 8 0 10 
TOTAL 488 303 627 122 1.540 
Fonte: Siabi, 2011. 
 

No ano de 2011 houve um retorno de 878 empréstimos. O serviço de renovações de 

empréstimos e reserva de material bibliográfico via SIABI-WEB, cresceu com o oferecimento de 

treinamentos individuais para estagiários e servidores. 

 Treinamento de usuários 

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

dados atingiu 87 orientações individuais. 
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 Reprodução de Documentos 

O serviço de reprodução de documentos no ano de 2011, através do processo de 

digitalização, fotocópia, gravação e impressão atendeu 165 solicitações,  

A grande quantidade de Impressão de Regimento Interno e Lei Orgânica do TCE/PA, devi-

se ao anuncio do concurso público para auditor. 

 Acesso a periódicos eletrônicos 

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

eletrônicos para acesso remoto. No ano de 2011 a biblioteca recebeu 74 solicitações de habilitação 

de acesso. 

 Acesso à Internet  

A Biblioteca disponibiliza a comunidade em geral três quiosques com acesso gratuito à 

internet para fins de estudo, pesquisa e informação. O serviço possibilita que os usuários tenham 

acesso aos recursos disponíveis na internet.   
 

Tabela 4: Acesso à internet, por quiosque, no ano de 2011. 
Acesso à internet 

Trimestre Quiosque 1º 2º 3º 4º Total 

Quiosque 1 95 59 95 39 288 
Quiosque 2 56 45 56 70 227 
Quiosque 3 62 18 62 96 238 
TOTAL 213 122 213 205 753 
Fonte: Siabi, 2011. 
 
 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. Este serviço foi fortalecido com a reestruturação do link “Normas e 

Jurisprudências” disponível no Portal do TCE/PA e em breve com a cooperação técnica que será 

realizada com a equipe da IOEPA e Alepa. 

 
Tabela 5: Pesquisa Legislativa, por esfera, no ano de 2011. 

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

Federal 18 0 106 48 172 
Estadual 109 0 228 47 384 
Municipal 0 0 0 01 01 
TOTAL 127 0 334 96 557 
Fonte: SIABI, 2011. 
 
Tabela 6: Pesquisa em legislação e jurisprudência, por tipo de ato, no ano de 2011. 

Pesquisa em Legislação e Jurisprudência 
Tipo de Ato Trimestre Total 
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1º 2º 3º 4º 
Acórdão 121 105 326 19 571 
Decreto 48 61 84 8 201 
Resoluções 79 82 76 42 279 
Resoluções Administrativas 33 36 31 9 109 
Portarias 2 14 14 0 30 
TOTAL 283 298 531 78 1.190 
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- Contrato 10/2009-3º TA-
Venc. 26-05-2012 
*Elevadores Atlas-(Seção de Engenharia de Manutenção) –Cont. nº 14/2010-venc.28-05-2012.  
*L.Souza Representações- locação da garagem-(Seção de Transporte)-em análise na CONJUR 
*Posto Icar - fornecimento de combustível-(Seção de Transporte)-venc. 31-12-2011 
*SGE- confecção de café-(DAA)-   Contrato 18/2011- Venc. 08-05-2012 
*SEKRON Vigilância Eletrônica (Seção de Transportes)-vencido em 15-08-2011. Em análise na 
CPL. 
*Sem contrato de manutenção os equipamentos de refrigeração desde setembro/2011, tendo sido 
elaborado  novo Termo de Referência de nº 10/2011 e protocolado 06-09-2011, estando nesta data, 
17-10-2011, na CPL. 
OI móvel – venc. 21-10-2011. Solicitado à Administração,elaboração de termo aditivo. 
Oi fixo- pagamentos efetuados mediante faturas apresentadas e devidamente checadas. 
Rede Energia-Celpa- pagamentos efetuados mediante faturas apresentadas e devidamente checadas. 
Central telefônica- Contrato nº 07/2011 com a WECOM -venc. 28-04-2012 
 
 - Supervisão contínua e controle de todas as atividades das Seções de Transporte; Engenharia 
de Manutenção e Administração de Edifícios, com relatórios encaminhados diretamente para 
o setor de Comunicação. 
 
6.1.a - Seção de Administração dos Edifícios 
 
- Supervisão e controle das atividades desenvolvidas pela Seção de Administração dos 
Edifícios: 
 Supervisionou, Administrou serviços de limpeza e manutenção no Edifício Sede, Setor 
Médico, anexos I, II, III e Prédio da Escola de Contas, organizou férias e substituições de servidores 
da limpeza e vigilantes, distribuiu e prestou contas de vales alimentação aos servidores que 
trabalham em regime de horas extras,  além do apoio a todos os eventos promovidos pelo Tce no 
exercício de 2011. 
 Concluída a reforma no prédio da Escola de Contas, entramos com serviços de limpeza nas 
salas, janelas, vidros e áreas externas e internas. 
 Servidores foram remanejados para fazer limpeza e manutenção nos ambientes. 
 Concluída reforma no gabinete Conselheira Lurdes Lima, entramos com serviços de 
limpeza.  
 



 

35  

  Materiais retirados do depósito improvisado para dar mais espaços para carros na garagem 
do TCE. 
 Com início das obras nos elevadores deslocamos servidores nos finais de semana para 
limpeza nos andares devidos grande quantidade de poeira nas escadarias do prédio. 
 Mesas foram remanejadas da Escola de Contas para o auditório do TCE, para realização de 
cursos. 
 Solicitamos troca de tapetes das escadarias dos anexos; logo comprados pelo setor de 
Material e recolocados. 

Solicitamos a  aquisição de 2(duas) máquinas de pressão para limpeza nas áreas internas e 
externas do TCE e Escola de Contas, todas já adquiridas. 

Pela realização do Simpósio no Auditório da FIEPA, designamos servidores para dar apoio 
ao evento. 

No Auditório do TCE, foi realizado treinamento para os jovens da FUNCAP, este setor deu 
apoio ao evento ali realizado. 

Por não atender nossas necessidades, entregamos ao setor de Patrimônio, 01(uma) 
enceradeira e uma máquina de pressão Vap. 

Foi feita retirada do forro da sala de Acessória de Planejamento nos finais de semana, 
realizamos serviço de limpeza no local no Domingo. 

Serviços realizados no protocolo pela Engenharia do TCE designamos servidores no final de 
semana para realizar limpeza no local. 

Semana do Meio Ambiente, realizamos limpeza no Auditório retiramos cadeiras e 
ornamentamos com plantas para tornar o ambiente agradável aos participantes. 

Na Exposição no Centro de Memória, realizamos serviços de limpeza no local, cedemos  
servidores solicitados pela Coordenação para ajudar na arrumação e preparação para o evento. 

Solicitamos uniformes aos servidores da limpeza; foram comprados os uniformes pelo TCE, 
e distribuídos aos mesmos. 

Foram substituídas as persianas das salas no DCE. 
Servidores foram remanejados para o período da tarde devido necessidade de serviços, e 

posteriormente designados para executar serviços extraordinários pela manhã, em função da 
necessidade de servidores nesta seção. 

Serviço  de reformas concluídas na copa de apoio aos gabinetes realizamos limpeza no final 
de semana. 

Para o Simpósio realizado no Município de Bragança, disponibilizamos: bebedouro, água 
mineral e o púlpito do Auditório. 

Substituição do corrimão das escadarias do Edifício Sede, realizamos limpeza no local nos 
finais de semana. 

Pelas festividades do Círio de Nazaré, realizamos limpeza nas áreas internas e externas do 
TCE, e  anexo I (Casarão), limpeza geral no Gabinete da Presidência Edifício sede no final de 
semana, acompanhado pela Guarda do TCE. 

Limpeza no Auditório e Ornamentação com ajuda dos servidores, para celebração da Missa. 
Sala de Fisioterapia  reformada realizamos serviços de limpeza para a inauguração. 
Para a Exposição de barcos de Miriti no tanque, para dar brilho as festividades do Círio, 

realizamos limpeza nas rampas,  conchas e vidros do Prédio sede. 
No Gabinete do Conselheiro Luiz Cunha, realizamos serviços de limpeza, para receber 

móveis. 
Na Semana da Saúde, promovida pelo Setor Médico no Auditório do TCE, retiramos 

cadeiras e deslocamos equipamentos de Fisioterapia e materiais para o evento. 
Sala de Expediente do DCE, anexo III, reformada realizamos serviços de limpeza no local. 
Realizamos limpeza no Gabinete do Conselheiro André Dias e remanejamos móveis para o 

gabinete. 
Pelo Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, disponibilizamos servidores para o 

evento, transportamos para o local, materiais de consumo, mesas, bebedouros, púlpito e cadeiras 
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para dar suporte à programação realizada no Teatro da Estação das Docas. 
A Divisão de Informação e Documentação solicitou servidores desta Seção,  para trabalhar 

na  organização de volumes de processos em seus arquivos. 
Os serviços executados são uma constante no setor, ressaltando o excelente desempenho e 

dedicação dos servidores que disponibilizam a prestação de serviços sempre que solicitados. 
Para ornamentação natalina, das salas corredores e gabinetes, disponibilizamos servidores 

para ajudar nos trabalhos. 
No evento “Natal água, Luz e Som” promovido pelo TCE, servidores foram solicitados para 

dar apoio ao evento, em virtude da apresentação de muitos Corais convidados foram usados vários 
locais para receber os convidados como o Auditório,  sala no anexo III e sala das becas. 

Pela realização da Feira natalina no Auditório do TCE, realizamos limpeza no local, 
transportamos mesas que foram cedidas pela ASTCEMP. 

Na Campanha de Arrecadação  de Donativos para a Creche, a Seção de Administração de 
Edifícios arrecadou em valores um total de R$ 370,00 (Trezentos e setenta reais), compramos os 
materiais solicitados. 
 
6.1.b - Seção de Transportes 
 - Atendimento 
- Tipo de serviço: 

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

 
- Solicitações atendidas 

 25% - para  Conselheiros, Auditores e Diretores; 
 55%  para  fiscalizações  D.C.E.; 
 10%  para  Divisão de Material; 
 5%  para  Engenharia e Setor Médico; 
 5% para solicitações externas. 

 
 - Conservação / manutenção  da  frota 

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

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

 
- Infra-estrutura 
   a )  NOVOS COMPONENTES RECEBIDOS : - Bomba d’água para lavagem de veículos; Dois 

televisores de LCD para uso no prédio sede e na Garagem, Frigobar, uma geladeira e dois 
aparelhos de ar condicionado; 

   b ) COMPONENTES RECEBIDOS PARA AMPLIAÇÃO :  - nenhum; 
      c ) COMPONENTES RECEBIDOS PARA ADEQUAÇÃO:  - Aluguel de um veículo fiat uno 

placa NSX-2356 , durante o mês de julho, para atender necessidades do Gabinete da 
Presidência; 

   d ) CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COMPONENTES : Conserto do captor 2000 e 
conserto de uma bomba d’água; Manutenção periódica nos equipamentos de informática; 

 e )  MELHORIAS IMPLANTADAS EM COMPONENTES :  -  
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 - Licenciamentos de viaturas efetuados 

 VIATURA CIVIC-001                      
 VIATURA CIVIC-002                    
 VIATURA CIVIC-003                    
 VIATURA CIVIC-004                    
 VIATURA CLIO-005                     
 VIATURA CIVIC-006                   
 VIATURA CIVIC-007                   
 VIATURA CIVIC-009                   
 VIATURA PÁLIO-010                
 VIATURA PÁLIO -011                 
 VIATURA PÁLIO -012                 
 VIATURA PÁLIO -013                 
 VIATURA PÁLIO -014                 
 VIATURA CIVIC-015                   
 VIATURA DUCATO-016             
 VIATURA DUCATO-017             
 VIATURA RANGER -018            
 VIATURA DOBLÔ-019               
 VIATURA DOBLÔ-020               
 VIATURA DOBLÔ-021               
 VIATURA DOBLÔ-022               
 VIATURA DOBLÔ-023               
 VIATURA DOBLÔ-024               
 VIATURA CLIO-025                   
 VIATURA CLIO-026                   
 VIATURA CIVIC-027                 
 VIATURA CIVIC-028                 
 VIATURA CIVIC-029 
 VIATURA CIVIC-030                 

            TOTAL    =              R$ 3.656,95 
 
- Contratos novos ou renovados : 
 POSTO ICCAR; 
 SEKRON – Vigilância Eletrônica; 
 Aluguel da garagem. 
 
- Seguros novos ou renovados : 
 Nenhum. 
 
- Ações de aperfeiçoamento / melhorias implantadas: 

 a ) ADMINISTRATIVAS : Mudança da Chefia da Seção; Adequação da Equipe de Apoio 
 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; 

 Aprimoramento do modelo de Gestão Participativa; 
 b ) OPERACIONAIS : Motoristas de Diretores passaram a efetuar fiscalizações como os 

demais; 
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 Alteração no sistema operacional de abastecimento das viaturas, passando o controle dos 
carros de Diretores para a Chefia da Seção; 

 O horário das fiscalizações  passou de 90:00 para 08:30 hs; 
 Cada motorista,  dentro do possível, ficará fixo em uma viatura; 
 Os carros estão sendo vistoriados pelos lavadores e  condutores responsáveis pelos mesmos 

diariamente na entrada e na saída da Garagem; 
 Ficou estabelecida a segunda feira para realização da manutenção de operação nos veículos, 

que é de responsabilidade dos motoristas; 
 A responsabilidade pela confecção e encaminhamento à Divisão de Finanças do relatório de 

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

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

 
 Redefinição das atribuições e horário da Equipe de Apoio; 
 Aprimoramento do modelo de Gestão Participativa; 
 

- Melhorias de resultados alcançadas : 
           Evidenciamos no trimestre uma redução nos gastos com manutenção corretiva e também no 

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

 
- Recursos humanos :  

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

 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. 

 
 Foi formalizada a contratação de uma estagiária. Dando prosseguimento a adequação da 

Equipe de Apoio, efetuamos a lotação de uma estagiária na sala da Chefia da Seção, que 
auxiliará nas atividades administrativas diárias.   
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6.1.c - Seção de Engenharia e Manutenção 
Atendimento: 
- Termos de referências: 

 

PROCESSO DATA DISCRIMINAÇÃO 

2011/00603-8 14.01.2011 TR 01/2011 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA 

2011/01023-9 28.01.2011 TR 02/2011 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS EM DRYWALL   

2011/04576-5 29.03.2011 TR 03/2011-  PROJETOS COMPLEMENTARES - ANEXO VI 

2011/02263-5 02.04.2011 
TR 04/2011 – AQUISIÇÃO  DE EQUIPAMENTOS DE AR 
CONDICIONADO, SALA DOS MOTORISTAS, GABINETE DO 
ANEXOIII, 3º ANDAR.  

2011/04521-1 02.05.2011 
TR 05/2011- FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A 
CONSTRUÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE TRIBUNAL DE 
CONTAS. 

2011/05160-0 11.05.2011 T.R. 06/2011-  MOBILIÁRIO PARA REPOSIÇÃO REFERENTE AO 
ANEXO III, ANEXO II E PRÉDIO SEDE 

2011/06507-0 13.06.2011 
T.R. 07/2011- MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO 
ACABAMENTO EXTERNO DAS PORTAS DOS ELEVADORES DO 
ANEXO II 

2011/07911-1 19.07.2011 
T.R. 08/2011 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA 
LIMPEZA E FILTRAGEM DOS TANQUES DA FACHADA PRINCIPAL   
DO PRÉDIO SEDE. 

2011/08824-7 16.08.2011 TR 09/2011 - PINTURA EXTERNA DO ANEXO I.  

2011/08526-0 17.09.2011 
T.R. 10/2011 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 
TODOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PERTENCENTES À 
ESTA CORTE DE CONTAS  

2011/11245-4 23.11.2011 
T.R. 11/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA 
ESCOLA DE CONTAS DO TCE-PA-SALA 1 RETIRADA DE UM WC. 

2011/13075-1 02.12.2011 
T.R. 10/2011 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 
TODOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PERTENCENTES À 
ESTA CORTE DE CONTAS (SOMENTE SERVIÇO) 

 
- Projetos, pareceres, relatórios e orçamentos: 
 
 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. 

 Parecer relativo a refrigerador instalado na copa de Apoio aos Consº. cujo o teor era: recuperar o 
referido refrigerador o a compra de um novo; 

 Parecer sobre o Pregão Presencial nº 14/2011, o qual trata da compra de equipamentos de 
climatização; 

 Parecer Técnico a fim de oficiar a empresa NORTECH, responsável pelo fornecimento de 
equipamentos de ar condicionado, para Escola de Contas; 

 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 referente a rescisão do Contrato de manutenção firmado entre a empresa 
Elevadores Otis e o Tribunal de Contas do Estado do Pará; 
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 Parecer Técnico referente a solicitação de prorrogação de prazo ao Contrato nº 18/2010; 
 Parecer Técnico referente a solicitação de prorrogação de prazo ao Contrato nº 18/2010; 
 Parecer Técnico referente ao 1º Termo Aditivo objetivando a de prorrogação de prazo ao Contrato nº 

18/2010 – Elaboração de Projetos Complementares; 
 Parecer Técnico referente ao 2º Termo Aditivo objetivando a de prorrogação de prazo ao Contrato nº 

18/2010; 
 Parecer Técnico referente ao Cancelamento do Contrato 028 / 2009 objetivando a Manutenção de 

Aparelhos Splits. 
 Projeto de Adequação no layout da entrada do gabinete do Conselheiro Luis Cunha 
 Projeto  de layout para remanejamento na DMP, Seção de Limpeza e ASTCEMP; 
 Projeto arquitetônico do Edifício Anexo VI. 
 Projeto Compatibilização do projeto arquitetônico do Edifício Anexo VI com os seus projetos  

complementares;  
 Projeto de  layout das Placas de Sinalização Visual (Alarme,Aviso e Atenção) 
 Projeto de instalações elétricas, lógicas, telecomunicação, rede estruturada e energia estabilizada 

para a a reforma, adequação e a ampliação da Escola de Contas do TCE 
 Projetos arquitetônicos e elétricos do galpão da Tv. Rui Barbosa, para transferência da garagem; 
 Projetos Elétrico e de Telecomunicações(dados e voz) para as obras de 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; 
 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 planilhas de custos estimados para construção do edifício anexo VI; 
 Elaboração de relatórios de consumos de energia elétrica e de telefonia fixa. 
 Elaboração de relatórios de consumos de energia elétrica e de telefonia fixa. 
 Elaboração de Termo de Recebimento definitivo dos elevadores novos objetos da Tomada de Preço 

nº 01/2010;  
 Elaboração do orçamento do edifício anexo VI; 
- Instalação e manutenção: 
 
 Reforma do elevador do prédio sede, onde foram executados a troca das portas existentes por 

portas em aço inox, os sistemas de controle eletrônico (painéis e abotoadeira) dos 3 andares, 
teto, interfone. FIRMA CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER; 

 Instalação de novos elevadores  ORONA, instalado para atender os edifícios anexos II e III; 
 Manutenção corretiva em uma central de ar condicionado fabricação Hitachi., com substituição do 

compressor de 60.000btus/h, filtro secador, limpeza do sistema  e colocação de gás refrigerante. 
Local de instalação, 5º pavimento do ed. Anexo III. 

 Manutenção corretiva em uma unidade de ar condicionado split, fabricação GREE, com substituição 
do compressor de 60.000 btus/h, limpeza do sistema e colocação de gás refrigerante. Local de 
instalação Protocolo.  

 Instalação de ar condicionado tipo janela de 30.000btus/h, juntamente com a caixa. Local de 
instalação sala da DI/ CPD; 

 Instalação de ar condicionado tipo air split de 18.000btus/h, . Local de instalação: Fisioterapia; 
 Instalação de ar condicionado tipo janela de 10.000btus/h na sala da S. Limpeza; 
 Instalação de ar condicionado tipo janela de 10.000btus/h, juntamente com a caixa. Local de 

instalação sala dos técnicos da Seção de Engenharia de Manutenção; 
 Instalação elétrica do ar condicionado tipo janela de 10.000btus/h, - Local : sala dos técnicos da 

Seção de Engenharia de Manutenção; 
 Manutenção corretiva em um aparelho de ar condicionado de 21.000btus/h, fabricação, instalado na 

Escola de Contas Alberto Veloso; 
 Recuperação das seguintes unidades de ar condicionado, Chefia de Gabinete da Presidência, 

Secretaria da Presidência, Controle Interno, CONJUR, Divisão de Finanças, DRH. 
 Manutenção preventiva nos seguintes aparelhos de condicionado tipo splits, DA ( sala do Diretor e 

Expediente) e gab. Consº. Nelson Chaves; 
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 Manutenção corretiva no sistema de refrigeração instalado na cobertura do edifício anexo II, com   
substituição de relé de sobrecarga; 

 Manutenção preventiva dos sistemas de condicionamento e refrigeração, aparelhos de janelas e 
splits.  Executados em programas de manutenção com conformidade com as normas 
regulamentares (PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle), que é exigência do 
Ministério da Saúde e da ANVISA. Com um contrato de manutenção preventiva, os 
equipamentos recebem inspeções periódicas e calibração apropriada, sendo o conjunto de 
procedimentos realizados em grupos (procedimentos mensais, trimestrais e semestrais), empresa 
contratada ACS COSTA ENGENHARIA  LTDA. 

 Manutenção preventiva e corretiva no elevador instalado no edifício sede, executado mensalmente 
por equipe técnica qualificada e devidamente uniformizada responsável por revisão completa dos 
componentes de seu equipamento, além de limpeza e ajustes gerais sem reposição de peças 
danificadas, executado pela empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER; 

 Manutenção preventiva e corretiva, nos elevadores instalados para atender os edifícios anexos  II 
e III, executado até os meses de janeiro e fevereiro pela empresa, ELEVADORES OTIS LTDA. 

 Manutenção preventiva e corretiva, nos elevadores novos instalados para atender os edifícios anexos 
II e III, executado até os meses de julho, agosto e setembro,  através da  empresa, ELEVADORES 
CORSEP. Serviços dentro da garantia oferecida pelo fabricante e ratificada pelo edital. 

 Instalação de dois novos ramais para uma sala na Escola de Contas Alberto Veloso e programação 
na central telefônica para alteração do modo atendimento; 

 Instalação de dois novos ramais para uma sala na Escola de Contas Alberto Veloso e programação 
na central telefônica para alteração do modo atendimento; 

 Instalação de novo ramal: 0637 -  Sala de Fisioterapia 
 Instalação de novo ramal: 0695 -  Banco do Brasil 
 Remanejamento de ramais : 0850  a 0856 – novo gabinete do Cons. Luiz Cunha 
 Ativação de privilégio para ligações de longa distância para o ramal 0508, Seção de Finanças; 
 Instalação de mangueiras, iluminadas, refletores e nova sirene para as festividades do Círio. 
 Instalação elétrica do ar condicionado tipo janela de 30.000btus/h -  Local : sala da DI/ CPD; 
 Monitoração dos serviços de operação do sistema de som do Plenário e Auditório; 
 Otimização, dimensionamento e instalação de novos circuitos elétricos para aparelhos de ar 

condicionados compreendendo: lançamento de eletrodutos, acessórios, cabos, tomadas, serviços de 
conexões, proteção elétrica, etiquetagem e testes de funcionamento para sala de Fisioterapia  

 Otimização, redimensionamento e instalação de novos circuitos elétricos para as redes estabilizada e 
normal, compreendendo: lançamento de eletrodutos, acessórios, cabos, tomadas, serviços de 
conexões, montagem de luminárias, etiquetagem, ativação e testes de funcionamento para atender 
aos pontos elétricos, devido as obras de reforma: do Gab. do Consº Luis Cunha; 

 Substituição dos aparelhos de ar condicionado de 10.000btus/h, localizados na Seção de Transporte; 
 Troca de Luminárias antigas por novas luminárias 100% reflexivas, locais:, anexoII -3º e 4º 

Pavimento (corredores, 2º CCE, 3ºCCE, 4º CCE) 
 Troca de Luminárias antigas por novas luminárias 100% reflexivas, locais:, 1ª e 5ª CCE, 

CORREDOR DO 5º PAVIMENTO DO ANEXO II. 
 

- Obras civis e serviços executados por terceirização: 
 

 Instalação dos corrimões da escada do prédio sede do TCE-Pa 
 Aquisição de Esquadrias de Alumínio e porta de ferro para a sala de fisioterapia da CAMO. 
 Aquisição e Instalação de gradil  de ferro para a escada do Protocolo e Expediente. 
 Substituição da haste da cancela de acesso ao TCE através da Av. Nazaré; 

 
- Obras civis executadas com recursos próprios: 
 

 Reforma e adaptação de uma sala para os técnicos da Seção de Engenharia; 
 Troca de caixa de ar condicionado na sala de aula nº 01 da Escola de Contas. 
 Troca de caixa de ar condicionado na sala de aula nº 01 da Escola de Contas. 
 Adequação das instalações elétricas e obras civis para a instalação de central de ar condicionado da 

sala do CPD. 
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 Obras de reformas do Gab. do Consº. Luiz Cunha;  
 Obras de  Implantação da Sala de Fisioterapia.  
 Obras de reforma e adequação do Protocolo e Expediente  
 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 Ed. Sede. 
 Recomposição do forro da sala de 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 
 

Consumos: 
- Serviços de operação das mesas telefônicas da central: 
 

MÊS LIGAÇÃO 
(UN) 

 Jan 4.398 

Fev 5.477 

Mar 5.919 

Abr 5.847 

Mai 6.677 

Jun 5.641 

Julho 3.553 

Ago 5.491 

Set 2.241 

Out 4.856 

Nov 5.385 

TOTAL: 55.485 

 
 
 
 
 
 

OBS: Produtividade da equipe de telefonista referente a telefonia fixa local, fixa de longa distância 
Nacional e ligações celulares (autorizadas pelo chefe de seção) 
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- Consumo de telefones fixos: 

MÊS VALOR 
(R$) 

 Jan 11.108,00 

Fev 11.730,00 

Mar 9.551,00 

Abr 11.093,00 

Mai 9.901,00 

Jun 10.767,00 

Julho 10.194,00 

Agosto 9.597,00 

Setembro 10.226,00 

Outubro 10.433,00 
Novembro 5.937,00 

TOTAL: 110.537,00 

 

 

OBS:  ligações efetuadas pela central telefônica, pelos Ramais privilegiados com ligação direta, 
pelos telefones da Escola de Contas e  pelos telefones fixos dos gabinetes.  
 
- Consumo telefonia móvel: 

MÊS VALOR (R$) DES  (R$) 

Jan 6.556,08  834,23  

Fev 6.556,70  973,45  

Mar 6.227,85  1.088,65  

Abr 5.900,81  913,55  

Mai 5.340,49  864,60  

Jun 5.209,64  792,05  

Jul 5.496,63  858,53  

Ago 5.591,69  826,01  

Set 6.109,54  1.079,78  

Out 6.103,22  1.354,12  

Nov 6.957,72  1.878,09  

Total: 66.050,37 11.463,06 

 

OBS:  Consumo relativo a telefonia móvel de 34 aparelhos com cotas de acordo com a ocupação 
funcional de cada gestor. O desconto gerado é em função da extrapolação da cota estabelecida. 
 
 

 
 
 



 

44  

 
- Consumo de água: 

MÊS VALOR (R$) CONS (M³) 

jan 13.097,73  1.624,00  

fev 10.107,71  1.265,00  

mar 11.535,90  1.436,00  

abr 11.553,70  1.431,00  

mai 10.232,99  1.279,00  

jun 10.917,86  1.361,00  

jul 10.959,62  1.368,00  

ago 10.191,24  1.276,00  

set 10.232,99  1.281,00  

out 5.923,36  765,00  

nov 9.456,26  1.188,00  

Total: 114.209,36 14.274,00  
OBS: Valores relativos aos consumos dos Prédios A1, A2, A3, A4, na TV. Quintino Bocaiuva, A4 
(Escola de Contas) e Prédio da Garagem ( alugado) 
 
- Energia elétrica: 

MÊS VALOR 
(R$) 

CONS 
(KWH) 

jan 67.512 22.249,39 

fev 89.276 25.936,27 

mar 96.890 27.473,58 

abr 95.601 26.122,81 

mai 94.362 26.981,29 

jun 115.203 28.935,83 

jul 96.485 27.300,24 

ago 90.317 23.801,10 

set 102.926 29.008,84 

out 113.967 28.990,10 

nov 86.706 25.201,13 

Total: 1.049.245 292.000,58 
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- Comparativo do consumo de energia elétrica 2008-2009-2010-2011 

Tribunal de Contas do Estado do Pará
Seção de Engenharia de Manutenção

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA ELÉTRICA - R$
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Consumo KWh - 2008

0%
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Consumo KWh - 2009

69%
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Consumo KWh - 2010
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Consumo KWh - 2011
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Os gráficos acima relacionam o consumo de energia elétrica nos 4(quatros) últimos anos. Nota-se 
que o consumo vem sendo reduzido em funções das ações implementadas no período como, troca 
das luminárias antigas por luminárias com reatores eletrônicos, 100% reflexivas; modernização dos 
elevadores do anexo II e Prédio Sede; substituição da central de ar condicionado do Prédio Sede por 
aparelhos individuais tipo Splits; Substituição do modelo tarifário de horosazional-azul para o 
horosazional-verde,  onde a tarifa cobrada no horário de ponta ( 18:30hs ate 21:30 hs) é reduzida. 
Nota-se também que esta logística esta bem caracterizada nos gráficos-tortas dos exercícios de 
2008-a 2011 onde ficou bem caracterizado que a economia substancial esta no consumo do Ed. 
Sede e Anexo I, onde foram aplicadas todas as ações concomitantemente, reduzindo assim o 
consumo em termos percentuais de 33% para 21%.  
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- Expedientes: 

MÊS ENTRADA SAÍDA  

Jan 20 25  
Fev 15 29  
Mar 22 10  
Abr 44 16  

Mai 48 29  
Jun 28 21  
Jul 32 27  
Ago 48 26  

Set 37 22  
Out 37 13  

Nov 31 26  
Total: 362 244  

 

OBS: Documentos produzidos pela seção: memorandos com solicitação de pedido de material; 
pedidos de horas-extras; compensações de horários; pareceres técnicos; termos de referências; 
projetos; orçamentos, etc.. (Gráfico Róseo). 
Documentos recebidos pela seção: Solicitação de serviços de manutenção de refrigeração; elétrico; 
móveis; manutenção predial; memorandos da linha de comando; Presidência, Departamento 
Administrativo e Divisão de Apoio Administrativo. (Gráfico azul) 
 
- Ações de aperfeiçoamento e/ou melhorias implantadas na unidade: 
 

- Administrativas:  
 Foram inscritos no Curso “Segurança em eletricidade NR-10” os seguintes funcionários : 

Adevaldo da Silva Pinheiro; Maksuel Gonçalves dos Santos; Paulo Sérgio dos Santos Pereira 
 Raimundo Nonato Pereira da Silva Filho; Rubens Nazareno do Amaral Pinheiro; Valdete Maia  
 Foi inscrito no Curso “Formação de mestre de obras” o seguintes funcionário : Maksuel 

Gonçalves dos Santos;  
 A funcionaria  Arqª Raquel Araujo Oliveira Liborio foi transferida da Assessoria de Engª do DCE 

para este setor em abril de 2011 
 A funcionaria  Engª  Hildenise Furtado  foi  lotada neste setor em junho de 2001. 
 Em março 2011 foram encerrados os contratos temporários dos seguintes funcionários: 

- Luiz Geraldo da Silva Teixeira 
- Roberto Carlos Silva da Silva 
- Edson Ribeiro dos Santos 
- Lucio Almeida Neves 

 
- Operacional: 
Dentro das possibilidades, estamos procurando fazer planejamento dos serviços que permitam uma 
previsibilidade de ações, procurando otimizar a produtividade e tirar o máximo proveito da mão de obra 
disponível; 
Estamos em constante aperfeiçoamento no que se refere ao sistema de registro de chamadas para serviços, 
com o objetivo de atender a todos os chamados no menor tempo possível; 
Sempre que possível, nossos funcionários estão trabalhando individualmente, com o objetivo de 
alcançarmos mais de uma frente de trabalho simultaneamente; 
Como forma de agilizar alguns serviços, estamos adotando como prática a inversão no horário de trabalho 
de alguns de nossos funcionários, de acordo com as necessidades. 
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- Melhorias de resultados alcançados: 

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

 
- Recursos humanos: 

a) 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 Recurso Humanos 

Confecção dos gabaritos das portarias baixadas pela Presidência deste Tribunal, para fins 
de publicação no Diário Oficial do Estado; 

Recebimento, coordenação e controle através de protocolo de processos e 
expedientes encaminhados à Divisão por servidores desta Corte de Contas, para posterior despacho 
da Presidência; 

Elaboração, coordenação e encaminhamento dos ofícios, memorandos e declarações da 
Divisão de Recursos Humanos; 

Prestação de informações aos servidores e interessados, acerca da tramitação de 
processos e expedientes nesta Divisão; 

Acompanhamento das atividades e planejamento de ações desenvolvidas pelas Seções de 
Capacitação, Controle de Pessoal e Cadastro e Controle de Pagamento; 

Coordenação e acompanhamento das atividades e planejamento de ações desenvolvidas 
pela Coordenação de Atendimento Médico-Odontológico – CAMO; 

Coordenação e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Programa de Estágio 
do TCE-PA e dos Bolsistas da FUNCAP; 

Planejamento, coordenação e acompanhamento das atividades desenvolvidas pela 
Unidade Técnica Gestão de Pessoas - Promoex, com ênfase no processo de contratação de 
consultoria para 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 ano: 
 
032 (vinte e quatro) Declarações; 
112 (cento e três) Ofícios; 
082 (duzentos e cinqüenta e nove) Memorandos. 
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  6.2.a - Seção de Controle de Pessoal 
 – Atendimento 
a) tipos de serviços praticados 
 Elaboração de 1037 (um mil e trinta e sete) Portarias do nº 24.819 ao nº 25.867. 

04 Aposentadoria 
16 Inspeção in loco 
51 Licença pessoa família 
100 Licença prêmio 
372 Licença para tratamento saúde 
06 Licença Maternidade  
09 Escala de férias 
40 Exoneração cargo em comissão 
02 Exoneração Cargo Efetivo 
75 Nomeação cargo comissão 
01 Revogar Nomeação Cargo em Comissão 
47 Conceder diárias 
20 Suprimentos de fundos 
12 Dispensa função 
11 Designação exercer função 
26 Processo licitatório pregão 
76 Substituição 
06 Designar responder função 
01 Designar responder Cargo em Comissão 
02 Autorização participar de  curso  
08 Exercer atividades  
01 Horário expediente julho 
16 Dispensar servidor Temporário 
01 Suplementação orçamentária 
01 Designação comissão permanente de licitação 
24 Exoneração cargo em comissão 
01 Exoneração cargo efetivo 
01 Constituir Unidade Executora PROMOEX 
06 Conceder pensão 
65 Conceder Gratificação 
02 Colocar à Disposição de outro órgão 
03 Designar Comissão Exame de Contas do Governador 
01 Designar Comissão Acompanhamento FUNTCE 
01 Designar Agentes de Desenvolvimento e Capacitação- ADC 
02 Designar Comissão de Auditoria Especial 
02 Designar Comissão Especial de Baixa/Alienação de Bens 
01 Designar Comissão Auditoria Operacional 
01 Tornar sem efeito Portaria 
01 Designar Comissão Análise Plano de Cargo 
02 Comissão de Sindicância 
03 Revogar/ Tornar sem efeito Portaria  
01 Comissão de Sindicância prorrogar prazo 
01 Comissão de Plano de Cargos prorrogar prazo 
01 Aposentadoria 
01 Determinar Luto Oficial 
13 Programação Orçamentária 

 Elaboração de 219 (duzentos e dezenove) Ordens de Serviço; 
 Elaboração de 17 (dezessete) Certidões de tempo de serviço  
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 Elaboração de 71 (setenta e um) Termos de Contrato de Servidores Temporários 
 Elaboração de 26 (vinte e seis) Termos de Distrato de servidor temporário 
 Elaboração de 68 (sessenta e oito) Termos de prorrogação de contrato de servidor temporário 
 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, entre janeiro e dezembro de 2011, prestou atendimento multidisciplinar 
nas áreas Médica, Odontológica, de Enfermagem, Psicológica, de Serviço Social e de Fisioterapia. 

Em janeiro de 2011, o setor psicossocial junto à Funcap participou da seleção da nova turma 
de bolsistas. E, em fevereiro seis adolescentes inciaram o estágio no TCE. 

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 consequente tratamento odontológico 
teve início no mês de maio. Sob demanda, alunos e seus pais receberam atendimento psicossocial ao 
longo do ano. 

A divulgação da Campanha de Vacinação foi feita através da Intranet, com texto explicativo 
sobre influenza e os benefícios da vacina contra gripe. A equipe de enfermagem da SESPA esteve na 
CAMO no dia 24 de maio, das 10h às 14h, e ministrou a  vacina em  227 servidores. 

A III Semana do Meio Ambiente aconteceu entre os dias 06 e 10 de junho, organizada pela 
equipe da CAMO. Durante a semana, realizou-se uma Gincana Ecológica, sendo arrecadados mais 
de 500 materiais, entre medicamentos vencidos, pilhas, baterias e celulares. A equipe da CAMO 
continua coletando esses materiais junto aos servidores e encaminhando aos pontos corretos de 
coleta. Ainda em junho, foi inaugurado o site TCE-Saúde, na Intranet. 

Também sob organização da CAMO foi realizada em outubro, no Auditório Elmiro 
Nogueira, a Semana de Saúde e Qualidade de Vida. Durante a semana foram distribuídos mais de 
500 cupons para os servidores que usaram as escadas e deixaram de usar o elevador, em uma tentiva 
de, mediante sorteio de brindes, incentivar tal mudança de atitude de forma prazerosa. Palestras e 
vídeos objetivaram conscientizar os servidores acerca de princípios favorecedores de uma vida 
saudável. 

A equipe médica e de enfermagem prestou atendimento no IV Fórum TCE, realizado no 
Hangar, e no XXVI Congresso dos Tribunais de Contas, realizado no Hotel Crowne Plaza, em junho 
e novembro, respectivamente. 

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). O setor psicossocial, junto à FUNCAP, 
participou ainda da seleção de uma nova turma de bolsistas, dando início ao acompanhamento e 
orientação dos adolescentes. 

A CAMO  vem acompanhando a construção do sistema de informatização do atendimento 
em saúde, desenvolvido pelo Setor de Desenvolvimento do Departamento de Informática deste TCE. 
        
Resultados Alcançados 
Atendimento Médico 

Dr Gilberto Erichsen      1º     2º     3º    4º 
Consultas 292 186 294 231 
Chegadas atrasadas 06 09 06 04 
Saídas sem retorno 33 23 40 31 
Saídas com retorno 11 18 05 03 



 

51  

Atestados      07 17 09 25 
                   Total 349 253 354 294 
Drª Roseane Chalu Pacheco      1º    2º     3º     4º 
Consultas 137 186 130 138 
Chegadas atrasadas 05 09 03 06 
Saídas sem retorno 22 23 17 23 
Saídas com  retorno                     05 18 10 06 
Atestados                    10 17 13 10 

Total 179 253 173 183 
 Dr Vasco      1º    2º     3º     4º 
Consultas x 255 208 138 
Chegadas atrasadas x x 01 06 
Saídas sem retorno x 09 18 23 
Saídas com  retorno                     x 02 01 06 
Atestados x 07 08 10 

Total x 273 236 183 
Dr Mário Ernesto      1º    2º     3º     4º 
Consultas 32 93 53 73 
Saídas sem retorno 04 09 05 x 
 Atestados                            x 03 02 15 

Total 36 105 65 88 
 
- Atendimento Odontológico 
 

Drª Rejane       1º    2º     3º     4º 
Consultas 28 81 61 52 
Profilaxia 23 81 61 22 
Aplicação tópica de flúor 28 81 61 25 
Emergência 09 32 06 02 
Exodontia 03 08 03 06 
Tartarectomia 18 48 31 26 
Selamento Fóssulas/Fissuras     08 09 17 26 
Restauração     35 47 32 25 
Capeamento pulpar     00 00 x 00 
Saída sem retorno     23 02 x 01 
Saída com Retorno     24 01 01 05 
Drª Larissa      1º    2º     3º     4º 
Consultas 50 99 69 93 
Profilaxia 24 78 54 83 
Aplicação tópica de flúor 24 78 50 83 
Emergência 03 06 05 04 
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Exodontia 14 10 10 16 
Tartarectomia 09 78 43 16 
Selamento Fóssulas/Fissuras 14 10 20 44 
Restauração 13 31 23 38 
Capeamento pulpar 04 06 04 02 
Saída sem retorno x x x x 
Saída com Retorno x x x x 
Drª Marília      1º    2º     3º     4º 
Consultas 21 52 50 95 
Profilaxia 12 39 35 63 
Aplicação tópica de flúor 12 49 35 63 
Emergência 2 09 07 14 
Exodontia 1 05 04 16 
Tartarectomia 4 52 14 33 
Selamento Fóssulas/Fissuras 10 09 18 52 
Restauração 9 33 14 36 
Capeamento pulpar 0 03 02 05 
Saída sem retorno 8 x x x 
Saída com Retorno 6 x x x 
Drª Cinthia      1º    2º     3º     4º 
Consultas 8 15   
Profilaxia 4 8   
Aplicação tópica de flúor 2 4   
Emergência 1 1   
Exodontia 1 0   
Tartarectomia 1 3   
Selamento Fóssulas/Fissuras x x   
Restauração 1 2   
Capeamento pulpar 0 2   
Saída sem retorno 1 2   
Saída com Retorno 1 1   

 - Atendimentos de Enfermagem 
 

      1º    2º     3º     4º 
Aplicação de injetáveis 77 111 75 90 
Aferição de PA 217 331 331 186 
Aferição de temperatura 11 05 08 12 
Aferição de Peso x 19 21 11 
Aux. procedimentos médicos x 05 05 02 
Aux. proc. odontológicos x 03 05 05 
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Aux. proc. fisioterápicos x 21 08 05 
Compressa gelada 04 x x x 
Compressa quente                        03 x x 01 
Curativos 52 52 54 113 
Drenagem de abcesso 06 04 01 04 
Evento Externo TCE x 01 04 02 
Evento Interno TCE x 01 x 02 
Glicemia Digital 11 18 20 11 
Limpeza do globo ocular 06 02 05 05 
Medicamentos Tópicos 11 19 19 19 
Medicamentos VO 364 603 296 295 
Oxigenoterapia 01 x x 01 
Retirada de pontos 01 01 03 02 
Aerossol 14 37 13 20 
Aux. Sutura 01 x x x 
Total 779 1233 868    787 

- Licenças 
      1º    2º     3º     4º 
Art.81 82 71 91 71 
Art.83 04 17 09 06 
Art. 85 19 17 15 07 
Art.86 x 04 x 02 
Art.88 01 01 x 03 
Ofícios 06 03 03 07 
Total    112 118 118 96 

 
- Atendimento psicológico (Rosângela Darwich) 

1ª 2º 3º 4º Total  
Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. 

Total 
Geral 

Pacientes 
Atendidos 

19 16 21 15 23 19 16 39 79 89 168 

Sessões 
Realizadas 

32 22 33 22 40 35 31 91 136 170 306 

 
Férias no mês de julho. 
Participação em congresso nacional de psicologia, em outubro. 
 
Outras atividades realizadas:  
Ao longo do ano: atendimentos, sob demanda, de bolsistas da FUNCAP e de pais e crianças, no 
contexto do Programa Bom Vizinho / Cárie Zero; elaboração e revisão de projetos de 
responsabilidade da CAMO; e supervisão da estagiária de psicologia, Ana Cristina de Quadros 
Rodrigues, juntamente com a psicóloga Márcia Vasconcellos. 
No terceiro semestre (julho a setembro): supervisão da estagiária Loena Barbalho Cerqueira, no 
contexto do Programa Bom Vizinho / Cárie Zero, quanto ao atendimento de um aluno, a pedido da 
escola; elaboração de três informes para o TCE-Saúde, juntamente com a psicóloga Márcia 
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Vasconcellos; e realização de duas visitas hospitalares, acompanhada pela assistente social Anita 
Lima, e de uma visita escolar, com orientações à Coordenação da escola quanto ao 
acompanhamento de dependente de servidor. 
Atendimento psicológico (Márcia Vasconcellos) 
 

1º 2º 3º 4º Total  
Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. Serv. Dep. 

Pacientes 
Atendidos 

01 02 21 05 33 21 21 19 71 47 

Sessões 
Realizadas 

01 02 39 13 33 21 29 22 99 58 

* Os atendimentos inciaram em março de 2011. 
 
Atividades Complementares 
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 diminuição de resíduos sólidos  no meio- ambiente  e informando sobre os riscos 
do descarte inadequado de medicamentos. Planejamento de atividades extras como plano de ação. 
Elaboração de Pareceres Psicológicos e documentos para encaminhamento externo. Elaboração de 
informes para o TCE- Saúde, juntamente com a psicóloga Rosângela Darwich. 
  
Atividades do Serviço Social  

Atividades de Serviço Social 1º 2º 3º 4º TOTAL 
Acolhimento/atendimento social 97 112 110 107 426 
Visita domiciliar/hospitalar 03 06 11 8 28 
Visita institucional/escolar 10 23 20 16 69 
Entrevistas com estagiários 08 04 03 - 15 
Reunião Funcap 08 07 01 02 18 
Campanha Coleta Seletiva 03 03 03 03 12 
Relatório mensal de faltas abonadas 
por atestado médico 

03 03 03 02 11 

TOTAL 132 158 151 138 579 
 
O Serviço Social acompanha, orienta e encaminha os adolescentes bolsistas da Funcap e 
familiares. Como atividade complementar, o Serviço Social permaneceu realizando 
acompanhamento de servidores inativos. Além disso, o Serviço Social realiza o acompanhamento 
da Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis, orientando os servidores quanto ao material a ser 
doado, informando os horários e o local da coleta seletiva, e acompanhando as cooperativas de 
catadores que fazem parceria com o TCE no recolhimento do material reciclável. 
- Atendimentos de Fisioterapia 
 

REGIÃO 1º 2º 3º 4º Total 
Cervicalgia 11 23 24 57 115 
Dorsalgia 06 12 10 09 37 
Lombalgia 06 17 10 33 66 
Ombro Direito - 03 06 02 11 
Ombro Esquerdo 08 07 12 08 35 
Antebraço Direito (cotovelo esquerdo) - 03 - 01 04 
Punho Direito - 05 01 05 11 
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Punho Esquerdo - 17 - 03 20 
Mão Direita 02 05 05 03 15 
Mão Esquerda - - - 03 03 
Coxa Esquerda - - - 01 01 
Joelho Direito 07 02 04 08 21 
Joelho Esquerdo 05 04 06 05 20 
Panturrilha Direita - 01 - 01 02 
Panturrilha Esquerdo - - 02 - 02 
Tornozelo Direito 11 03 06 01 21 
Tornozelo Esquerdo - - 07 05 12 
Pé Direito - calcanhar 01 04 - 03 08 
Pé Direito - 05 - - 05 
Pé Esquerdo - - 02 12 14 
Paralisia Facial - 03 08 - 11 
Neuropatia - - - 06 06 
TOTAL 57 114 103 170 444 

 
Observação: No dia 04 de outubro de 2011 foi inaugurada a sala de fisioterapia equipada com os 
seguintes equipamentos: Ultra som, Ondas curtas, tens e FES, escada de ling, tablado de 
Cinesioterapia, bolas pequenas de borracha, Fita elástica e folha de espelho 2mx2m. 
A sala foi inaugurada com o nome do senhor Conselheiro Lucival Barbalho, para melhor atender a 
demanda dessa Corte de Contas e Ministério Publico do Tribunal de Contas do Estado. 
 
 6.2.b - Seção de Cadastro e Controle de Pagamento 
- Janeiro e março 

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

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

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

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

Foram executados, normalmente, os cálculos de margens consignáveis e as averbações, 
envolvendo os servidores deste Tribunal, inclusive os servidores temporários, como: aluguéis de 
imóveis, seguros (BRADESCO, FEDERAL DE SEGUROS) etc., empréstimos imobiliários e 
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 
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consignações correspondentes à Assistência Médica do IASEP (Plano Assist). 
Mantivemos também o controle permanente no que se refere à atualização das fichas de 

cadastro de todos os funcionários deste Tribunal, inclusive, inativos e pensionistas. 
Temos realizado ainda a manutenção mensal do Vale Alimentação, para todos os 

servidores ativos e inativos. 
- Abril, maio e junho. 

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 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. 
- Julho, agosto e setembro. 

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 d julho para pagamento da diferença do adiantamento do 13º 
salário pelo Tribunal.   

Na folha de agosto foi feito o pagamento do rendimento anual do PIS/PASEP. 
Na folha de setembro teve aumento na UNIMED/ASTECEMP, mudanças de faixa 

etária. E as rubricas de Dedicação Exclusiva e Tempo Integral passaram a ser automáticas. 
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, 
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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 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. 
 
- Outubro, novembro e dezembro. 

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.  

No mês de novembro foi alterado o percentual do desconto UNIMED-TCE para 4,5 % 
No mês de dezembro foi confeccionada a folha de  13º salário pelo Tribunal.   
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 fichas de 
cadastro de todos os funcionários deste Tribunal, inclusive, inativos e pensionistas. 
Temos realizado ainda a manutenção mensal do Vale Alimentação, para todos os servidores ativos e 
inativos. 
 
6.2.c - Seção de Capacitação de Pessoal 

No período de janeiro a novembro de 2011 foram investidos R$ 38.629,98 (trinta e oito mil 
seiscentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos) com taxas de inscrições em eventos de 
desenvolvimento e capacitação dos servidores do TCE-PA. 
O investimento possibilitou inserção de 397 servidores, significando um envolvimento médio de 
69% de participação em relação ao quantitativo geral do quadro funcional.  
Os dados de participação nos eventos e respectivos enfoques se comportaram conforme a seguir: 

Congressos: 01 evento envolvendo 4 servidores 
      Abordagem: XXVI Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil 



 

58  

Cursos: 39 eventos envolvendo  137 servidores 
Abordagem: 7º Módulo Pós-Graduação em Paisagismo Tropical Urbano - Implantação e 
Manutenção de Jardins; 8º Módulo Pós- Graduação em Paisagismo Tropical Urbano - Pragas e 
doenças das Plantas; Curso Disseminadores de Educação Fiscal - PA - 001/1-2011; Noções de 
Informática;  Gestão da Segurança da Informação; Curso a Distância  Rumo à Aprendizagem 
Virtual - Turma 02/2011;  Curso de Utilização do Sistema Channel;  Qualidade no Atendimento 
ao Público; Licitação e Contratos na Administração Pública;   Redação Oficial  e Gramática 
Aplicada;  Curso Formação de Pregoeiro: Presencial e Eletrônico; Curso de Informática 
Avançada – EXCEL Curso e-MAG - Cartilha Técnica de Acessibilidade Turma /2011; Curso à 
distância Orçamento Público: Elaboração e Execução - Turma 2.3/2011;  Curso à distância 
Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira: Turma 3/2011; Controle Social e Cidadania; 
SIAFEM GERENCIAL; Licitação e Contratos na Administração Pública; Básico de 
Secretariado na Administração Pública; Informática Básica; Auditoria Operacional Com Ênfase 
na Matriz de Planejamento na Área de Meio Ambiente; Curso  à Distância - Atendimento ao 
Cidadão - Turma 4/2011;     Curso  à distância - Ética e Serviço Público - Turma 3.2/2011; 
Curso de Assistência de Enfermagem ao Paciente Oncológico; Curso de Avaliação do Indivíduo 
Idoso - Uma Visão Multidimensional; Curso Os Instrumentais Técnicos em Serviço Social; 
Curso Formação de Pregoeiro;Módulo Design Instrucional do Programa de Formação em EAD; 
Curso de Técnicas de Arquivo; Curso de Família na Contemporaneidade; Técnica de Arquivo e 
Controle de Documentos; Curso Os Instrumentais Técnicos em Serviço Social Módulo II; Curso 
de Redação: Teoria e Pratica; Curso de Segurança em Instalações e Serviços Com Eletricidade – 
N 10; Capacitação de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade do Município de Belém; 
Curso Controle Interno na Administração Pública; Curso Responsabilização dos Agentes 
Públicos Perante o Tribunal de Contas. 

Encontro: 11 eventos envolvendo  64  servidores 
      Abordagem: II Encontro Norte e Nordeste dos Tribunais de Contas; 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; Encontro Técnico do Grupo de Atos de Pessoal; II Encontro Técnico de Educação 
Corporativa dos Tribunais de Contas; I Encontro Técnico Sobre Processo Eletrônico e Contas 
de Governo; V Encontro Técnico Conversando com o Controle Interno. 

Fórum: 3 eventos envolvendo 140 servidores 
Abordagem: IX Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública; IV Fórum TCE-PA e 
Jurisdicionados; VII FÓRUM BRASILEIRO. 

Oficina: 2 eventos envolvendo 3 servidores 
Abordagem: Oficina de Preservação e Conservação de Acervos: suporte papel; Oficinas 
Técnicas Voltadas Para Arquivologia. 

Treinamento: 2 eventos envolvendo 49 servidores 
Abordagem: Treinamento Business Objects Versão WEB; Treinamento para Utilização do 
Software de Acompanhamento do Plano Estratégico e de Projetos. 
 
– Eventos financiados com recursos do PROMOEX 

I - Curso de Pós-Graduação em Controle Externo 
Objetivando capacitar os servidores do TCE (PA), contribuindo para uma melhor avaliação dos 
aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da Administração Pública, 
preparando-os para atuar como agentes de dinamização das mudanças no processo de 
modernização, o TCE (PA) realizou curso de Pós-Graduação em Controle Externo, com o 
patrocínio do PROMOEX.  
O conteúdo do curso aborda temas diretamente relacionados ao Sistema de Controle Externo, 
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dividido em 17 módulos, onde serão abordados assuntos de caráter Orçamentário, Jurídico, 
Financeiro, Gestão Pública, etc., apresentando um foco específico nas seguintes Auditorias: 
Governamentais, Obras, Desempenho Operacional e Tecnologia da Informação. 
Nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2011, aconteceu a defesa dos trabalhos dos alunos do curso, 
realizado pela Associação Cearense de Estudos e Pesquisa – ACEP, com recurso do Promoex. 
 Participaram da defesa 23 alunos, servidores do TCE, que apresentaram suas monografias e 
receberam as considerações finais pela banca examinadora. As monografias foram consideradas 
satisfatórias. 

    
         Pessoal capacitado por área 

 

ÁREA 

 

QUANTIDADE 
TREINANDOS 

PRESIDÊNCIA 53 

CONSULTORIA JURIDICA 15 

COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 14 

SECRETARIA 15 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 65 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE EXTERNO 174 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 19 

GABINETE DOS CONSELHEIROS 42 

TOTAL                 397 
  Total Quadro Funcional 574 servidores. 
  Fonte: DRH 
 

  Observação: devido ao remanejamento de servidores, o número de treinandos por área diverge do 
total de servidores capacitados, já que estes estão sendo contados na área em que estavam lotados 
na ocasião do evento. 
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Treinandos por Área
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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 e Patrimônio 
6.4.a - Seção de Suprimentos 
Pelo o Regimento Interno a DMP não necessita  fazer o relatório anual . 
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6.4.b - Seção de Patrimônio 
Atendimento: 

- Tipos de Serviços praticados: 

 Selecionar serviços de conserto de cadeiras de diversos Setores do TCE 

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

Setores. 

 Cadastro, recebimento e entrega de novos bens móveis e equipamentos adquiridos mediante 

solicitação dos usuários visando a otimização de suas atividades. 

 Armazenamento de bens móveis e equipamentos em quantidade máxima permitida. 

 Substituição das placas de identificação patrimonial (Tombamento). 

 Acompanhamento da evolução dos bens inservíveis para efeito de armazenamento e posterior 

solicitação do Plenário para a autorização da baixa e doação e/ou transferência de posse. 

- Investimento Patrimonial 2011  

Quadro em anexo. 

- Atividades: 

- Inventário  dos bens patrimoniais do TCE, compreendendo os  4 anexos, Escola de Contas Alberto 

Veloso e garagem do TCE.  

- Reforma de Bens Móveis - Conserto de cadeiras e poltronas  – realizado pela firma Estação de 

trabalho Serv. Com. LTDA-ME 

 
RELAÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS QUE FORAM RECUPERADOS 

 
TOMBO DESCRIÇÃO DO BEM 

7193 POLTRONA INTERLOCUTOR C/ ENCOSTO MÉDIO E BRAÇOS FIXOS 
7210 POLTRONA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO MÉDIO E BRAÇOS FIXOS 
7209 POLTRONA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO MÉDIO E BRAÇOS FIXOS 
3772 POLTRONA GIRATORIA,COR CINZA,COM BRACO REF.513430 
3774 POLTRONA GIRATORIA,COR CINZA,COM BRACO REF.513430 
3480 POLTRONA GIRATORIA,COR CINZA,COM BRACO REF.513430 
3423 POLTRONA GIRATORIA,COR CINZA,COM BRACO REF.513430 
0235 CADEIRA PRETA, MOD. 255 EM COURVIN PRETO 
3103 POLTRONA FIXA, COM BRACO, COR CINZA, REF. 513410 
3576 POLTRONA COM BRACO, COR CINZA, GIRATORIA, REF. 513430 
3477 POLTRONA GIRATORIA,COR CINZA COM BRACO,REF.513430 
3425 POLTRONA GIRATORIA, COR CINZA, COM BRACO, REF. 513430 
7191 POLTRONA DIRETOR-GIRATÓRIA C/ ENCOSTO ALTO E BRAÇO FIXO 
7208 POLTRONA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO MÉDIO E BRAÇOS FIXOS 
7192 POLTRONA INTERLOCUTOR C/ ENCOSTO MÉDIO E BRAÇOS FIXOS 
7194 POLTRONA INTERLOCUTOR C/ ENCOSTO MÉDIO E BRAÇOS FIXOS 
3769 POLTRONA GIRATÓRIA,COR CINZA,COM BRAÇO REF.513430 
3919 LONGARINA BINARIO, COR CINZA, REF. 510083 
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7775 LONGARINA DE 03 LUGARES TP INTERLOCUT/BRAÇOS 
FIXOS/TEC.CREPE 

7780 POLTRONA INTERLOCUTOR C/BRAÇOS FIXOS ASS/ENC/TEC.CREPE 
7218 POLTRONA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO MÉDIO E BRAÇOS FIXOS 
7214 POLTRONA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO MÉDIO E BRAÇOS FIXOS 
7777 POLTRONA INTERLOCUTOR C/BRAÇOS FIXOS ASS/ENC/TEC.CREPE 
7215 POLTRONA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO MÉDIO E BRAÇOS FIXOS 
6542 POLTRONA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO MÉDIO AMARELO 
7216 POLTRONA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO MÉDIO E BRAÇOS FIXOS 
6493 POLTRONA GIRATÓRIA C/ ENCOSTO MÉDIO AMARELO 
7779 POLTRONA INTERLOCUTOR C/BRAÇOS FIXOS ASS/ENC/TEC.CREPE 
7778 POLTRONA INTERLOCUTOR C/BRAÇOS FIXOS ASS/ENC/TEC.CREPE 
7768 POLTRONA INTERLOCUTOR C/BRAÇOS FIXOS ASS/ENC/TEC.CREPE 
7782 POLTRONA GIRATORIAC/BRAÇOS FIXOS 

ASSES/ENCOS/MÉDIOTEC.CREPE 
7770 POLTRONA INTERLOCUTOR C/BRAÇOS FIXOS ASS/ENC/TEC.CREPE 
2646 POLTRONA INTERLOCUTOR C/BRAÇOS FIXOS ASS/ENC/TEC.CREPE 
2644 CADEIRA FIXA COR MARROM 
2647 CADEIRA FIXA COR MARROM 
3383 SOFA DE 02 LUGARES,COR CINZA, REF. 617200 

       TOTAL: 36 bens 

- Formulários Expedidos 

Quantidade FORMULÁRIOS 

129 TERMO DE ENTREGA DE BENS 

28 GUIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

310 GUIA DE TRANSFERÊNCIA INTERNA 

467               TOTAL DO ANO DE 2011 

- Baixas Efetuadas no ano de 2011 - Baixas:  
Houve 01 (uma) doação de bens patrimoniais, neste ano  para a ASTCEMP – Associação dos 
Servidores do Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas do Estado do Pará, de acordo com 
a Resolução nº. 18039 de 07.06.2011.  
 
6.5 - Divisão de Finanças 
 
 À Divisão de Finanças compete planejar, coordenar, orientar, supervisionar e executar, 
através de suas unidades, as atividades relativas à administração financeira, orçamentária e contábil 
dos recursos movimentados pelo Tribunal de Contas do Estado. 
 Cumprindo o Regulamento dos Serviços Auxiliares deste Tribunal, apresentamos o 
relatório referente ao ano 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 
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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 do ano de 2011, 
distribuídos por unidade gestora.  
 
 

- UNIDADE GESTORA: 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
 

                              RECEITA 
RECEITA                                                          139.973.883,37 

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                     139.973.883,37 
REPASSE RECEBIDO                                             139.179.137,47 
SUB-REPASSE RECEBIDO                                             794.745,90 

 
                       DESPESAS 
                              

DESPESAS                                                         139.973.883,37 
DESPESAS CORRENTES                                             120.451.370,80 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  105.554.365,86 
APLICACOES DIRETAS                                          98.985.676,34 
APOSENTADORIAS E REFORMAS                                 24.371.743,08 
PENSOES                                                    6.263.673,48 
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                         12.196.390,66 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL               49.669.668,30 
OBRIGACOES PATRONAIS                                       3.999.843,59 
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                      515.211,43 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          1.403.496,17 
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                     565.649,63 
APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS                6.568.689,52 
OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS          6.568.689,52 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     14.897.004,94 
TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                   329.000,00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  11.000,00 
CONTRIBUICOES                                                318.000,00 
APLICACOES DIRETAS                                          14.568.004,94 
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                               99.900,97 
DIARIAS PESSOAL CIVIL                                        370.781,80 
MATERIAL DE CONSUMO                                          809.361,45 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            80.572,03 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                   170.224,94 
LOCACAO DE MAO DE OBRA-PESSOA JURIDICA                        88.220,76 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              11.482.613,14 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                     1.061.292,25 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            404.226,42 
INDENIZACOES E RESTITUICOES                                      811,18 
DESPESAS DE CAPITAL                                                213.523,55 
INVESTIMENTOS                                                    213.523,55 
APLICACOES DIRETAS                                             213.523,55 
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OBRAS E INSTALACOES                                           45.924,10 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           167.599,45 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                      20.856.411,06 
SUB-REPASSE CONCEDIDO                                             59.826,58 
REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PELO RPPS              20.796.584,48 
RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO                             -1.547.422,04 

 
- UNIDADE GESTORA : 020102  - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TCE 

 
                         RECEITA 

RECEITA                                                              412.947,46 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                         412.947,46 
REPASSE RECEBIDO                                                 410.120,88 
SUB-REPASSE RECEBIDO                                               2.826,58 

  
 DESPESAS 

DESPESAS                                                             412.947,46 
DESPESAS CORRENTES                      486.723,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        486.723,00 
APLICACOES DIRETAS                                             486.723,00 
MATERIAL DE CONSUMO                                           15.885,70 
PREMIA.CULTUR.ARTIST.CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS                  7.316,60 
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                              9.240,00 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            39.177,21 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                    27.675,00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                 370.919,23 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        10.138,31 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                               231,20 
INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    6.139,75 
RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO                                -73.775,54 

 
- UNIDADE GESTORA : 020103  - PROMOEX-TCE 

 
                              RECEITA 

RECEITA                                                              127.214,53 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                         127.214,53 
REPASSE RECEBIDO                                                  70.214,53 
SUB-REPASSE RECEBIDO                                              57.000,00 

 
 DESPESAS 

DESPESAS                                                             127.214,53 
DESPESAS CORRENTES                                                 277.850,80 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        277.850,80 
APLICACOES DIRETAS                                             277.850,80 
DIARIAS PESSOAL CIVIL                                         47.218,10 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            52.779,91 
SERVICOS DE CONSULTORIA                                       60.950,00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                     3.769,44 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                 100.189,46 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        12.943,89 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                         794.745,90 
SUB-REPASSE CONCEDIDO                                            794.745,90 
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RESULTADO ORCAMENTARIO / FINANCEIRO                               -945.382,17 
 
 
7. COORDENADORIA DE APOIO AOS GABINETES DOS CONSELHEIROS 
 
7.1 Atividades junto aos gabinetes dos conselheiros 
 
- Correspondências expedidas pelo correio 
 

8170  correspondências expedidas                                                                                                                                                                                                            
 
- Correspondência entregues em mãos 

 
 557 correspondências entregues 

 
- Tramitação de processos 
            4856 Processos tramitados                 
 
- Outras atividades prestadas aos gabinetes 
 
- Atividades diárias 
          
         Entrega dos jornais locais   
         Entrega de correspondências recebidas 
         Entrega do Diário Oficial 
         Serviço de copa 
 
- Outras Atividades 
 

Entrega da Revista Veja 
Entrega dos Relatórios dos Aniversariantes do mês 
Solicitação de Material Gráfico 
Xerox 
Solicitação de serviços ( impressão de fotos) 
Protocolo de documentos 
Busca de material e documentos em outros setores 
Empréstimos e/ou devolução de processos    

                       
-  Etiquetas 

 
Impressões de etiquetas    11.734 

               
7.2 Atividades prestadas a presidência 
 
- Posse nova mesa diretora 

       Credenciamento, cerimonial e entrega de convite 
 

 



 

66  

- Visitas a instituições não governamentais 
         

- I encontro técnico administrativo 
       Recepção  e serviço de copas 

    
- Conversando com o controle interno 

Recepção, credenciamento e serviço de copa 
 

- Reunião IGEPREV/ MPC/ TCE 
Recepção e serviço de copa       

 - Contas do governo 
      Recepção e Cerimonial 

 - Semana do meio ambiente 
          Recepção e Serviço de Copa 

- fórum TCE/Jurisdicionados 
Cerimonial e Recepção 

- Gerência do convênio entre TCE/ Santa Izabel da Hungria 

 
- Círio 2011 

Organização e Coordenação 

– 1º encontro de integração do TCE – Bragança 
      Cerimonial 

- Feira Natalina 
Coordenação  
Organização 

- Natal de Luz, Água e Som 
Equipe de coordenação 
Etiquetas para os convites 
Convite aos aposentados 
 

- Campanha de Arrecadação 
Organização 
Coleta 
Entrega do material à Instituição   

 
- Festa de confraternização 

Equipe de organização 
- Posse do Conselheiro André Dias 

Convites 
Equipe de Organização 

Cerimonial 
- Mala direta 

Coordenação e Atualização de 5000 cadastro 
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- Outras atividades 
Serviço de Copa nas Sessões Plenárias; Substituição de Pessoal; Emissão de e-mails 
para informações de eventos e posse, ligação para aposentados. 

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

Durante o Exercício de 2011 o egrégio Plenário do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará reuniu-se às terças e quintas-feiras, totalizando 86 (oitenta e seis) Sessões 
Ordinárias, conforme quadro abaixo: 
 

MESES DIAS SESSÕES  
Janeiro 06, 11, 13, 18, 20 e 25 06 
Fevereiro 03, 08, 10, 15, 17, 22 e 24 07 
Março  01, 03, 10, 15, 22, 24, 29 e 31  08 
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 
Julho 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 08 
Agosto 02, 04, 09, 16, 18, 23 e 30 07 
Setembro 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 09 
Outubro 04, 06, 11, 13, 18, 25, 27. 07 
Novembro 01, 03, 08, 10, 17 e 24 06 
Dezembro 01, 06, 13, 15, 20 e 22 06 
 T O T A L 86 

 
 
- 58ª Sessão Extraordinária 

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

mil e onze (2011), no Palácio “Serzedêllo 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, com a 
ausência do Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, em gozo de 
férias, reuniu-se o Egrégio Colegiado do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em 
Sessão Extraordinária, convocada na forma do previsto no artigo 170, incisos III e IV, do Ato 
Regimental, que tem por finalidade específica apreciar e julgar os Processos em correição, 
atendendo solicitação da Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
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- 59ª Sessão Extraordinária 
 
Às nove horas (09h00min) do dia vinte e três (23) do mês de março do ano de dois 

mil e onze (2011), no Palácio “Serzedêllo 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 deste Tribunal de Contas. 

 
 

- 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 “Serzedêllo 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 “Serzedêllo 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 
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 à 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, 
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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 “Serzedêllo 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 “Serzedêllo 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. 
 
- 64ª Sessão Extraordinária 
 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta e um (31) do mês de agosto do ano de dois 
mil e onze (2011), quarta-feira, no Palácio “Serzedêllo 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 o Procurador do Ministério Público de 
Contas, Doutor ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, 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. 

 
- 65ª Sessão Extraordinária 

 
Às nove horas (09h00min) do dia sete (07) do mês de dezembro do ano de dois mil e 

onze (2011), quarta-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, 
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA 
JÚNIOR, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros MARIA DE LOURDES LIMA DE 
OLIVEIRA, IVAN BARBOSA DA CUNHA e LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, também presente a 
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Procuradora do Ministério Público de Contas, Doutora ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIRO 
LOPES, 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. 

 
- 66ª Sessão Extraordinária 

 
Às dez horas e trinta e cinco minutos (10h35min) do dia quinze (15) do mês de 

dezembro do ano de dois mil e onze (2011), quinta-feira, no Palácio “Serzedêllo 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, LUIS DA CUNHA TEIXEIRA e ANDRÉ 
TEIXEIRA DIAS, também presente a Procuradora-Geral 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 teve por finalidade específica apreciar o projeto 
de lei complementar com alterações promovidas no texto da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 
 

- Sessão Solene 
- Sessão Solene de Posse do Corpo Dirigente 

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

janeiro do ano de dois mil e onze (2011), no HANGAR – Centro de Convenções e Feiras da 
Amazônia, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES 
LIMA DE OLIVEIRA, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON LUIZ 
TEIXEIRA CHAVES, CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR, IVAN BARBOSA DA 
CUNHA e LUIS DA CUNHA TEIXEIRA e os seguintes representantes do Ministério Público de 
Contas: Procuradores MARIA HELENA BORGES LOUREIRO (Procuradora-Geral), ANTONIO 
MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, IRACEMA TEIXEIRA BRAGA e ROSA EGÍDIA 
CRISPINO CALHEIROS LOPES; reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene, realizada nos termos do inciso I do artigo 171 do Ato nº. 
24, de 08 de março de 1994 (Regimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará), com a 
finalidade específica de dar posse ao novo Corpo Dirigente deste Tribunal: Conselheiro CIPRIANO 
SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR – Presidente, Conselheiros LUIS DA CUNHA TEIXEIRA - 
Vice-Presidente e IVAN BARBOSA DA CUNHA – Corregedor, todos com mandato para o 
período que inicia no dia primeiro (1º) de fevereiro de dois mil e onze (2.011) e prossegue até o 
último dia útil do mês de janeiro de 2.013. 
 

- Sessão Solene de Posse de Conselheiro 
 

Às dez horas (10h00min) do dia doze (12) do mês de dezembro do ano de dois mil e 
onze (2011), na cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR, presentes os Excelentíssimos 
Senhores Conselheiros LUIS DA CUNHA TEIXEIRA (Vice-Presidente), IVAN BARBOSA DA 
CUNHA (Corregedor) NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES (Coordenador de Assistência Social) e 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA (Coordenadora de Editoração) e os representantes do 
Ministério Público de Contas MARIA HELENA BORGES LOUREIRO (Procuradora-Geral), 
IRACEMA TEIXEIRA BRAGA e ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, estiveram 
presentes, ainda, à sessão as mais dignas autoridades civis e militares. Contando com as ilustres 
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presenças, reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em 
Sessão Solene realizada nos termos do inciso I do artigo 171 do Regimento deste Tribunal com a 
finalidade específica de dar posse ao novo Conselheiro – Senhor André Teixeira Dias -, nomeado 
pelo Decreto Governamental assinado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado SIMÃO 
ROBISON DE OLIVEIRA JATENE, datado de 30 de novembro de 2011, e publicado no Diário 
Oficial do Estado nº. 32.047, de 1º de dezembro de 2011, nos termos dos artigos 135, inciso XIII, e 
307 da Constituição Estadual. 

 
8.2 Decisões adotadas 
 

- Oriundas de Matéria Administrativa 
 

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

 
Resolução nº. 17.937, de 06.01.2011, AUTORIZAR o recolhimento parcelado, 
em 24 (vinte e quatro) vezes, da importância de R$-8.000,00 (oito mil reais) 
referente às multas imputadas ao senhor Adécimo Gomes dos Santos, ex-prefeito do 
Município de Itupiranga, por intermédio dos Acórdãos nºs. 45.635, de 23 de junho de 
2009 e 46.974 de 23 de março de 2010, sobre as quais deverão incidir os 
correspondentes acréscimos legais, conforme determinação regimental; 

 
Resolução nº. 17.938, de 06.01.2011, AUTORIZAR o recolhimento parcelado, 
em 04 (quatro) vezes, da importância de R$-450,00 (quatrocentos e cincoenta reais) 
referente à multa imputada a senhora Telma Maria Moraes de Sena, ex-prefeita do 
Município de Bagre, por intermédio do Acórdão nº. 48.099, de 26 de outubro de 
2010, sobre a qual deverão incidir os correspondentes acréscimos legais, conforme 
determinação regimental; 

 
Resolução nº. 17.942, de 13.01.2011, DEFINIR a obrigatoriedade da remessa 
pela Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA – ao Tribunal de Contas do 
Estado do Pará de Resolução do Conselho Estadual de Saúde que aprova o Relatório 
Anual da Gestão da Saúde e dá outras providências; 

 
Resolução nº. 17.946, de 20.01.2011, PRORROGAR por trinta (30) dias o prazo 
para que o senhor Eleisandre Brito de Oliveira, Presidente da Associação dos 
Moradores e Amigos de Oeiras do Pará, apresente a respectiva prestação de contas 
referente aos Convênios nºs 054/2009 e 060/2009 celebrados com a Superintendência 
do Sistema Penal; 

 
Resolução nº. 17.947, de 20.01.2011, INDEFERIR o pedido de prorrogação de 
prazo para a apresentação da prestação de contas formulado pela senhora Eloisa 
Araújo, coordenadora Administrativa e Financeira do Instituto Acquamazon 
referente ao Convênio n.º 009/2010 celebrado com o Instituto de Desenvolvimento 
Florestal do Estado do Pará – Ideflor; 
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Resolução nº. 17.949, de 25.01.2011, DISPOR sobre Manual do Sistema de 
Planejamento e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

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

 
Resolução nº. 17.951, de 03.02.2011, DESIGNAR o Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES para ocupar a Coordenadoria que 
supervisionará os serviços de Informática e processamento de Imagens durante o 
biênio 2011-2012; 

 
Resolução nº. 17.954, de 15.02.2011, AUTORIZAR a Presidência a expedir ato 
de exoneração da servidora efetiva MÁRCIA TEREZA ASSIS DA COSTA 

 
Resolução nº. 17.955, de 15.02.2011, INSTITUIR no calendário de atividades 
deste Tribunal a realização de evento denominado “Encontro Técnico Administrativo 
entre os Conselheiros e os Departamentos do Tribunal de Contas do Estado do Pará”; 

 
Resolução nº. 17.958, de 17.02.2011, AUTORIZAR o Diretor do Departamento 
de Controle Externo a credenciar o servidor que exerce função de controle externo 
para desempenhar atividades de inspeção e auditoria, na forma do artigo 82 do 
Regimento Interno do TCE-PA, e a encaminhar, aos interessados, informações 
solicitadas sobre processos de competência do Tribunal, a exceção das matérias 
tratadas nos artigos 1º, inciso III, 17, inciso XXVII c/c artigo 55, inciso II do 
Regimento Interno do TCE-PA cuja competência é da Presidência ou do Plenário. 

 
Resolução nº. 17.960, de 23.02.2011, DETERMINAR à Secretaria deste 
Tribunal que proceda o registro das decisões já proferidas nos autos, a baixa no 
Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e o consequente arquivamento 
definitivo dos processos que integram o lote nº 1, julgados na sessão extraordinária 
desta data; 

 
Resolução nº. 17.961, de 15.02.2011, DETERMINAR à Secretaria deste Tribunal 
que proceda a baixa no Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e o 
consequente arquivamento definitivo dos processos que integram os lotes nºs 2 a 4, 
julgados na sessão extraordinária desta data, cuja relação segue em anexo; 

 
Resolução nº. 17.962, de 24.02.2011, AUTORIZAR o recolhimento parcelado, 
em 10 (dez) vezes, das importâncias de R$-3.189,07 (três mil, cento e oitenta e nove 
reais e sete centavos) referente ao débito imputado e R$ 1.000,00 (mil reais) relativa 
à multa aplicada em decorrência do débito junto ao erário ao senhor Olimpio Yugo 
Ohnishi, Ex-Secretário Executivo de Obras Públicas do Estado do Pará, por 
intermédio do Acórdão nº. 48.470, de 16 de dezembro de 2010, sobre as quais 
deverão incidir os correspondentes acréscimos legais, conforme determinação 
regimental; 
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Resolução nº. 17.963, de 24.02.2011, AUTORIZAR a Presidência a utilizar 
recursos do FUNTCE para custear as despesas com a realização do Evento 
“Conversando com o Controle Interno” referente ao 1º trimestre do ano de 2011; 

 
Resolução nº. 17.964, de 24.02.2011, DEFINIR, que os encontros técnicos do 
Tribunal de Contas no interior do Estado no exercício de 2011 sejam realizados nos 
municípios de Bragança, Santarém e Marabá, respectivamente; 

 
Resolução nº. 17.966, de 01.03.2011, AUTORIZAR o recolhimento parcelado, 
em 05 (cinco) vezes, da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) relativa à multa 
aplicada em decorrência da intempestividade na apresentação das contas a senhora 
Edilza Joana de Oliveira Fontes, Ex-Diretora da Escola de Governo do Estado do 
Pará, por intermédio do Acórdão nº. 48.478, de 16 de dezembro de 2010, sobre as 
quais deverão incidir os correspondentes acréscimos legais, conforme determinação 
regimental; 

 
Resolução nº. 17.970 , de 15.03.2011, AUTORIZAR a reabertura da instrução 
processual do Processo nº 1996/51389-2 que trata da Prestação de Contas do 
Convênio nº 008/95 entre a SEPLAN e a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, 
tendo como interveniente a FADESP, para que a Secretaria deste Tribunal promova 
a citação pessoal do ex-diretor executivo da FADESP, Sr. Reginaldo Wanghon 
Monteiro para a apresentação de defesa nos autos e os ulteriores de direito na forma 
regimental; 

 
Resolução nº. 17.971 , de 15.03.2011, AUTORIZAR a Presidência a baixar o ato 
de pensão em favor de Maria Helena da Silva dos Santos, viúva do ex-servidor desta 
Corte de Contas o Senhor Aquiles Azevedo dos Santos, Matrícula nº 0178470, 
aposentado no cargo de Analista de Controle Externo, TCE-ATNS-603, Classe C, 
Nível 3; 

 
Resolução nº. 17.972, de 22.03.2011, DECLARAR Nula e de Nenhum Efeito a 
Decisão Simples Nº. 8, de 17/3/2005, que criou o Quadro Suplementar de Servidores 
Estatutários Não Estáveis no Tribunal de Contas do Estado do Pará;  

 
Resolução nº. 17.973, de 22.03.2011, PRORROGAR por sessenta (60) dias o 
prazo para a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC 
apresentar a prestação de contas referente ao convênio nº 049/2009 celebrado com a 
Secretaria de Estado da Agricultura no Pará; 

 
Resolução nº. 17.974 , de 23.03.2011, DETERMINAR à Secretaria deste 
Tribunal que proceda o registro das decisões já proferidas nos autos, a baixa no 
Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e o consequente arquivamento 
definitivo dos processos que integram os lotes nºs 5, 7 e 11, julgados na sessão 
extraordinária desta data; 

 
Resolução nº. 17.975 , de 24.03.2011, AUTORIZAR a Presidência a baixar o ato 
de pensão em favor de Maria Sylvia Ferreira da Silva Nunes, viúva do ex-servidor 
desta Corte de Contas o Senhor Benedicto José Vianna da Costa Nunes, aposentado 
no cargo de Auditor, TCE-GE-03; 
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Resolução nº. 17.978 , de 31.03.2011, DESIGNAR o Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES para ocupar a Coordenadoria que 
supervisionará os serviços de Assistência Social durante o biênio 2011-2012; 

 
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;  

 
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, ocupante do 
cargo de Analista de Controle Externo; 

 
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; 

 
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; 

 
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; 

 
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 Assembléia Legislativa do Estado do 
Pará; 

 
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. 

 
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; 

 
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; 

 
Resolução nº. 18.018, de 19.05.2011, DELEGAR competência ao Diretor do 
Departamento de Administração, para expedição de atos administrativos dirigidos 
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aos servidores deste Tribunal, referentes aos seguintes assuntos: férias, licenças 
saúde, maternidade, paternidade, lotação e remanejamento de pessoal; 

 
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 Assembléia 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; 

 
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; 

 
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; 

 
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 à alienação dos mesmos na forma prevista e ajustada através do inciso VI, 
art. 2º da Resolução n.º 17.492, de 17.04.2008; 
 
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; 

 
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; 

 
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; 

 
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; 
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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; 

 
Resolução nº. 18.073, de 05.07.2011, DETERMINAR a realização de inspeção 
extraordinária junto à Prefeitura Municipal de Redenção, na área da saúde, 
especialmente quanto à execução do convênio n.º 029/2010, celebrado entre a  
SESPA e a Prefeitura do Município de Redenção;  

 
Resolução nº. 18.074, de 05.07.2011, DETERMINAR a instauração de Tomada 
de Contas junto à Assembléia Legislativa do Estado do Pará, para a apuração dos 
danos e identificação dos seus responsáveis relativamente aos achados da auditoria 
especial realizada naquele Órgão; 

 
Resolução nº. 18.084, de 12.07.2011, AUTORIZAR a Presidência a celebrar 
Termo de Cooperação objetivando a participação do Tribunal de Contas do Estado 
do Pará na realização do XIII Congresso Internacional e XVI Congresso Ibero 
Americano de Direito Romano; 

 
Resolução nº. 18.101, de 16.08.2011, AUTORIZAR a Presidência a utilizar 
recursos do FUNTCE para custear todas as despesas com a realização do “1º 
Encontro de Interiorização do TCE-PA e Jurisdicionados”, que ocorrerá no 
município de Bragança no período de 25 a 26 de agosto de 2011; 

 
Resolução nº. 18.105, de 18.08.2011, AUTORIZAR a instalação de Auditoria 
Especial para apurar os fatos contidos no relatório da Auditoria Geral do Estado 
quanto à gestão dos recursos advindos dos contratos de financiamento firmados pelo 
Estado do Pará com o BNDES nº 10.2.0517.1 e Banco do Brasil nº 21/03718; 

 
Resolução nº. 18.106, de 18.08.2011, AUTORIZAR a Presidência a realizar 
convênios de cooperação com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 
Pará – TCM-PA, Ministério Público de Contas do Estado e Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas dos Municípios; 

 
Resolução nº. 18.107, de 18.08.2011, APROVAR a proposta orçamentária do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará contida no Anexo I da Resolução e o 
encaminhamento ao Poder Executivo, para inclusão ao Projeto de Lei do Plano 
Plurianual 2012-2015 e no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2012; 

 
Resolução nº. 18.108, de 23.08.2011, AUTORIZAR o recolhimento parcelado, 
da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por vinte (20) vezes, referente ao 
débito imputado ao senhor Antônio Carlos Martins Braga, ex-superintendente da 
Fundação Carlos Gomes, atribuído através do Acórdão n.° 49.238, de 16 de junho de 
2011; 

 
Resolução nº. 18.111, de 23.08.2011, DETERMINAR à Secretaria deste Tribunal 
que proceda o registro das decisões já proferidas nos autos, a baixa no Sistema de 
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Gerenciamento Eletrônico de Documentos e o consequente arquivamento definitivo 
dos processos que integram o lote nº 6, julgados na sessão extraordinária desta data; 

 
Resolução nº. 18.119, de 30.09.2011, DISPÕE sobre o Ciclo de Aperfeiçoamento 
na Prestação de Contas dos Convênios celebrados pela Administração Pública 
Estadual e as Prefeituras Municipais; 

 
Resolução nº. 18.120, de 04.10.2011, AUTORIZAR o recolhimento parcelado, 
em 15 (quinze) vezes, da importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 
relativa à multa aplicada pela instauração da tomada de contas ao senhor Aldo da 
Silva Bandeira, Presidente da Associação Cultural Caeteuara, por intermédio do 
Acórdão nº. 47.075 de 06.04.2010, ratificado pelo Acórdão nº 49.363, de 12 de julho 
de 2011, sobre as quais deverão incidir os correspondentes acréscimos legais, 
conforme determinação regimental; 

 
Resolução nº. 18.121, de 04.10.2011, APROVAR a denominação “Conselheiro 
Lucival de Barros Barbalho”, para a Sala de Fisioterapia deste Tribunal; 

 
Resolução nº. 18.122, de 06.10.2011, AUTORIZAR o recolhimento parcelado, 
em 24 (vinte e quatro) vezes, da importância de R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e 
cinqüenta reais), relativa à multa aplicada pela intempestividade na apresentação da 
prestação de contas ao senhor Amós Bezerra da Silva, Prefeito do Município de 
Augusto Corrêa; 

 
Resolução nº. 18.123, de 11.10.2011, AUTORIZAR a Presidência a utilizar 
recursos do FUNTCE para custear despesas com a realização do “XXVI Congresso 
dos Tribunais de Contas do Brasil”; 

 
Resolução nº. 18.130, de 01.11.2011, ALTERA o Art. 4º da Resolução nº 17.581 
de 28 de agosto de 2008 que dispõe sobre as normas disciplinares do Plano de Saúde 
dos Conselheiros, Auditores e Servidores do TCE; 

 
Resolução nº. 18.133, de 03.11.2011, AUTORIZAR o recolhimento parcelado, 
em 10 (dez) vezes, da importância de R$-1.000,00 (hum mil reais) referente à multa 
imputada a senhora Vera Nazaré Paes da Rocha, ex-diretora do 5° Centro Regional 
de Proteção Social de São Miguel do Guamá, por intermédio do Acórdão nº. 47.675, 
de 5 de agosto de 2010, sobre a qual deverão incidir os correspondentes acréscimos 
legais, conforme determinação regimental; 

 
Resolução nº. 18.134, de 08.11.2011, AUTORIZAR o recolhimento parcelado, 
em 04 (quatro) vezes, da importância de R$-2.952,00 (dois mil, novecentos e 
cinqüenta e dois reais) referente à multa imputada ao senhor Clóvis Manoel de Melo 
Begot, ex-prefeito municipal de Ananindeua, por intermédio do Acórdão nº. 49.497, 
de 31 de agosto de 2011, sobre a qual deverão incidir os correspondentes acréscimos 
legais, conforme determinação regimental; 

 
Resolução nº. 18.135, de 08.11.2011, AUTORIZAR a Presidência a celebrar 
Convênio de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas da União para fiscalizar 
a aplicação de recursos públicos nos órgãos e entidades estaduais e municipais do 
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Estado do Pará, na forma do art. 71, inciso VI, c/c art. 75 da Constituição Federal, 
bem como para realizar intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, 
visando à capacitação, aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos 
humanos, ao desenvolvimento institucional e da gestão pública, mediante a 
implementação de ações conjuntas ou de apoio mútuo e de atividades 
complementares de interesses comuns; 

 
Resolução nº. 18.136, de 08.11.2011, DISPÕE sobre o fomento do exercício do 
controle social através da rede pública de ensino estadual; 

 
Resolução nº. 18.138, de 08.11.2011, CONCEDER a “Medalha Serzedello 
Corrêa Classe A” por especial atuação em favor do Estado do Pará e ao Tribunal de 
Contas do Estado do Pará às seguintes personalidades: 

 
Resolução nº. 18.139, de 10.11.2011, APROVAR e AUTORIZAR a Presidência 
desta Corte de Contas a encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
projeto de lei anexo, que dispõe sobre a criação e transformação de cargos de 
provimento efetivo e em comissão e de funções comissionadas do Quadro de Pessoal 
do Tribunal de Contas do Estado do Pará, tudo dentro das formalidades legais e 
ulteriores de direito; 

 
Resolução nº. 18.140, de 10.11.2011, AUTORIZAR a Presidência a baixar o ato 
de aposentadoria da Servidora deste Tribunal, Senhora Pedrina Silva da 
Purificação (Matrícula nº. 0100048), ocupante do cargo de Analista Auxiliar de 
Controle Externo, TCE-ATI-406-B-03; 

 
Resolução nº. 18.141, de 10.11.2011, APROVAR Emenda aditiva ao caput do 
Art. 1º da Resolução nº 17.475 de 14.02.2008 que dispõe sobre a instrução normativa 
relativa a tramitação de processos no âmbito deste Tribunal de Contas; 

 
Resolução nº. 18.146, de 24.11.2011, APROVAR o Plano Anual de Atividades 
do Departamento de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará para 
o exercício de 2012; 

 
Resolução nº. 18.147, de 24.11.2011, AUTORIZAR o recolhimento parcelado, 
em 10 (dez) vezes, da importância de R$-500,00 (quinhentos reais) referente à multa 
imputada ao senhor Luiz Carlos Freitas Rodrigues, ex-gerente geral do Núcleo 
Administrativo Financeiro do Estado do Pará, por intermédio do Acórdão nº. 49.648, 
de 13 de outubro de 2011, sobre a qual deverão incidir os correspondentes 
acréscimos legais, conforme determinação regimental. 

 
Resolução nº. 18.152, de 13.12.2011, APROVAR e AUTORIZAR a Presidência 
desta Corte de Contas a encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
projeto de lei que dispõe sobre a criação do Gabinete Militar do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará, tudo dentro das formalidades legais e ulteriores de direito; 

 
Resolução nº. 18.153, de 13.12.2011, AUTORIZAR a Presidência a celebrar 
Convênio de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Contas do Estado do Pará e o 



 

79  

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para disponibilização mútua de 
sistemas informatizados; 

 
Resolução nº. 18.154, de 15.12.2011, APROVAR e AUTORIZAR a Presidência 
desta Corte de Contas a encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado do Pará o 
projeto de lei Complementar que dispõe sobre a LEI ORGÂNICA DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, tudo dentro das formalidades 
legais e devido processo legislativo; 

 
Resolução nº. 18.157, de 22.12.2011, Aprovar o Plano Estratégico do Tribunal de 
Contas do Estado para o quadriênio 2012-2015, nos termos do Anexo I da 
Resolução; Criar o Comitê de Gestão Estratégica (CGE) com finalidade de assessorar 
a Presidência no monitoramento e avaliação do Plano Estratégico 2012-2015; 

 
Resolução nº. 18.158, de 22.12.2011, DESIGNAR o Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro ANDRÉ TEIXEIRA DIAS para ocupar a Coordenadoria que 
supervisionará os serviços de Informática e Processamento de Imagens no 
complemento do biênio 2011-2012. 
 

8.3 Mapa geral das decisões por assunto 

 
Nas 86 (oitenta e seis) sessões ordinárias e 09 (nove) sessões extraordinárias 

realizadas pelo Tribunal, durante o Exercício de 2011, foram julgados 4.856 (quatro mil, oitocentos 
e cinqüenta e seis) processos de matéria de sua competência, incluindo 48 (quarenta e oito) 
processos apreciados na matéria administrativa, conforme demonstrado nas Tabelas abaixo: 

 
- Acórdãos: 

Assunto N° de processos 
 a)  Admissão de Pessoal /Registro 272 
 b)  Aposentadoria/Concessão Inicial 381 
 c)  Aposentadoria/Retificação 08 
 d)  Aposentadoria/Reversão 06 
 e)  Denúncia/Representação 26 
 f)  Embargos 19 
 g)  Inspeção Extraordinária 0 
 h)  Obrigações Comuns/Geral 63 
 i)  Pensão/Concessão Inicial 356 
 j)  Pensão/Retificação 0 
 k)  Prejulgado 0 
 l)  Prestação de Contas/Convênio 813 
 m) Recurso/Contra Ato da Presidência 21 
 n)  Recurso/Reconsideração  36 
 o)  Recurso/Revisão 50 
 p)  Reforma/Concessão Inicial 08 
 q)  Reforma/Retificação 0 
 r)  Tomada de Contas/Convênio 245 
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TOTAL 2.304 

 

- Resoluções: 

Assunto N° de processos 
 a)  Administrativo Interno/Petição 08 
 b)  Admissão Pessoal 01 
 c)  Aposentadoria/Diligência 79 
 d)  Consulta 06 
 e)  Denúncia 0 
 f)  Decisões Administrativas/Diversas 48 
 g)  Pensão/Diligência  94 
 h)  Prestação de Contas 18 
 i)  Recursos 29 
 j)  Reforma  13 
 k)  Tomada de Contas 248 

TOTAL 2.552 
 

- Decisões sem processo: 

Assunto Quantidade 
 a)  Resoluções Administrativas 74 
 b)  Atos 11 

 

- Tipos de decisões proferidas em processos de prestação e tomada de contas 
 

Durante o Exercício de 2011, 4.856 processos foram julgados, dentre estes 1.221 foram 
referentes às prestações, obrigações comuns e tomadas de contas, cujas decisões definitivas 
estão demonstradas a seguir: 

 
 
DECISÃO PRESTAÇÃO 

CONTAS 
TOMADA 
CONTAS 

OBRIG. 
COMUNS 

TOTAL 
 

Regular 666 39 38 743 
Regular c/Multa 63 85 05 153 
Regular c/Ressalva 11 06 08 25 
Regular c/Ressalva e Multa 40 31 16 87 
Irregular 03 03 0 6 
Irregular c/Multa 22 23 09 54 
Irregular c/Devolução 05 05 0 10 
Irregular c/Devol. e Multa 50 76 17 143 

T O T A L 860 268 93 1.221 
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TIPOS DE DECISÕES - 2011

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 06/01/2011 a 
31/12/2011, conforme demonstrativo e gráfico abaixo: 

 
 

SITUAÇÃO QUANTIDADE VALOR (R$) 
ABERTA 445 1.907.848,12 
SOB RECURSO NO 
TCE 
(Exigibilidade suspensa) 

83 369.253,71 

QUITADA 195 110.012,68 
T O T A L 723 2.387.114,51 

 
 

MULTAS - 2011

80%

15%
0% 5%

ABERTA SOB RECURSO NO TCE QUITADA  
Quadro 02 

- Glosas  
 

De acordo com o art.41 da Lei Complementar n° 12, de 09/02/1993, o Plenário do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará infligiu as seguintes glosas no período de 06/01/2011 a 31/12/2011, 
conforme demonstrativo e gráfico abaixo: 

 
SITUAÇÃO VALOR (R$) 

 SEM RECURSO 12.028.612,05 
 SOB RECURSO NO TCE 724.617,27 
TOTAL GLOSADO 12.753.229,32 



 

82  

 
GLOSAS - 2011

94%

6%

 SEM RECURSO  SOB RECURSO NO TCE   
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.  

       Dentre as diversas atividades desenvolvidas no Departamento, destacam-se as 
seguintes ações: 
 
9.2  Diretoria 
 reuniu com Assessoria Técnica e as unidades do DCE com o objetivo de traçar as diretrizes 

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

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

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

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

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

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

 encaminhou, para Conselheiro Luiz Cunha, propostas de temas para serem apresentados no IV 
Fórum; 

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

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

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

 indicou servidores do Departamento para composição da mesa de debates do Evento 
Conversando com o Controle Interno que será realizado no dia 30-03-2011, em parceria com a 
Auditoria Geral do Estado; 
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 realizou diversas reuniões, com os Controladores, Chefes e o Assessor Aldo Cezar C. Guimarães 
para tratar do 1º Encontro Técnico Administrativo-ETA e do treinamento do Business Objects; 

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

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

 no dia 31-03-2011, recebeu os servidores do TCE de Roraima, com o objetivo de conhecer os 
sistemas informatizados dos procedimentos de fiscalização de atos de Pessoal – Laurindo 
Gabriel de Souza Neto; Bruno César Barreto e Sileno Caetano Ramos; 

 reuniu no dia 04-04-2011 com PROMOEX na Sala do Diretor do DCE; 
 participou, no 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; 
 participou no 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 melhor 
produtividade na atuação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA) 

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

 participou, como palestrante, no IV Fórum TCE-Pa Jurisdicionados; 
 participou, como representante do TCE junto com o Cons. Luis Cunha, nas discussões sobre a 

Lei Kandir, realizado no Plenário da Assembléia Legislativa; 
 indicou servidores para participarem do Encontro de Grupos de Atos de Pessoal, realizado em 
Manaus; 
 solicitou à Engenharia do DCE um levantamento das obras paralisadas no Estado; 
 solicitou para a 2ª e 3ª Controladorias um estudo sobre a divisão do Estado do Pará; 
 participou do I Encontro de Interiorização realizado em Bragança nos dias 25 e 26-08-2011; 
 participou do Encontro Técnico, em João Pessoa nos dias 29 e 30-08-2011, onde foram 
abordados os temas “Processo Eletrônico e Contas de Governo”; 
 solicitou à 5ª Controladoria um levantamento das Organizações Sociais que receberam recursos 
públicos estaduais; 
 indicou servidores para composição da Comissão de Auditoria Especial para apurar os fatos 
contidos na Auditoria Geral do Estado quanto a gestão dos recursos do BNDES, em atendimento ao 
determinado na Resolução 18.105/2011-TCE/Pa; 
 indicou servidores para participarem do evento promovido pelo Departamento Econômico do 
Banco Central do Brasil (DEPEC), nos dias 03 e 04 de outubro de 2011, com o tema “metodologia 
na produção de indicadores fiscais”; 
 participou de reunião para tratar de assuntos relacionados com o Projeto de Lei de criação cargos 
do quadro de pessoal do TCE-Pa, bem como do Plano de Cargos, Carreira e Salários; 
 encaminhou ao Gabinete da Presidência propostas do Departamento para inclusão no Projeto de 
Lei de cargos do quadro de pessoal do TCE-Pa; 
 reuniu com os Controladores, com o assessor de Planejamento para tratar sobre a elaboração do 
Plano Estratégico-TCE-Pa, 2012-2015; 
 encaminhou propostas de emendas do DCE ao Projeto de Lei de Criação de Cargos do TCE-Pa; 
 indicou servidores para participarem da 2ª Reunião do GTCON realizado em  Brasília; 
 encaminhou a avaliação do Plano de Gestão referente exercícios 2011 a 2012; 
 participou de reuniões departamentais das reuniões do Planejamento Estratégico 2012/2015; 
 participou do Curso sobre Responsabilização Perante o TCU realizado no Auditório deste 

Tribunal no período de 16 a 21/11/2011; 
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 elaborou proposta de Treinamento, encaminhando com solicitação de sua implementação através 
da Escola de Contas “Alberto Veloso”; 

 encaminhou propostas de emendas do DCE ao Projeto de Lei de Criação de Cargos do TCE-Pa; 
 indicou servidores para participarem da 2ª Reunião do GTCON realizado em  Brasília; 
 participou do Encontro Técnico em Curitiba-PR onde foi abordado o tema “Procedimentos 

relativos à elaboração do relatório sobre as Contas de Governo”; 
 encaminhou para apreciação do Plenário o Plano Anual de Atividades para o exercício de 2012; 
 encaminhou a avaliação do Plano de Gestão referente exercícios 2011 a 2012; 
 formalizou orientação técnica aos diversos setores deste Departamento, relativamente aos 

relatórios produzidos, buscando a uniformidade de procedimentos e a garantia da correta 
instrução processual; 

 encaminhou através de ofícios respostas aos jurisdicionados nos termos da Resolução 
18.100/2011; 

 participou de reuniões departamentais; 
 atendeu jurisdicionados; 
 despachou processos e expedientes. 
 
9.3 Assessoria técnica de Controle Externo 
 assessoramento ao Diretor do Departamento e às Controladorias, no exercício de ações 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 elaboração de notícias periódicas do DCE para divulgação na intranet deste Tribunal, cuja 
coordenação foi atribuída ao servidor Aldo Cezar Guimarães; 

 participou de reuniões da UEL/PROMOEX; 
 participação dos técnicos Douglas Gabriel Domingues Júnior (Matrícula nº 0100238), Maria do 
Socorro da Silva Santana (Matrícula nº 0663913) e Nilzete da Conceição Guimarães Barros 
(Matrícula 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; 
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 assessoramento realizado pela técnica Maria de Nazaré Abreu Neves (Matrícula 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 (Matrícula nº 0100421): representou o Diretor do 
DCE em apresentações no Plenário, no Encontro Técnico-Administrativo entre os Conselheiros e os 
Departamentos do TCE-PA, realizado em 15.04.2011, apresentando diagnóstico da atuação das 
Controladorias do DCE; e ministrou a Oficina “Registro de Preços” proferida no IV Fórum do TCE-
PA e Jurisdicionados, levado a efeito no Centro de Convenções – Hangar nos dias 20 e 21 de junho 
do corrente; 
 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 relativamente ao conteúdo; 
 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 relativamente ao conteúdo; 
 estudos para apresentação de proposta de reestruturação dos Relatórios Trimestrais e Anuais 
formalizados pelo DCE-PA; 
 revisão de Relatórios conclusivos emitidos em processos de aposentadorias, prestações e/ou 
tomada de contas (obrigações comuns e/ou convênios) encaminhados pelas Controladorias de 
Controle Externo, com 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 (Matrícula nº 0179027), como 
Coordenadora da Unidade Técnica de Controle Externo (UTCE), quando realizou as seguintes 
atividades: 
a) encaminhamento junto aos setores deste DCE das providências relativas à solicitação da Escola 
de Contas Alberto Veloso referente ao Memorando nº 24, de 2011, relativamente a cursos, 
seminários e/ou Oficinas que devam ser oferecidas aos nossos jurisdicionados tendo em vista as 
dificuldades que tenham sido identificadas no curso das ações fiscalizadoras; 
b) encaminhamento às 3ª, 4ª e 5ª CCE´s de 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, de 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 de 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 nos dias 28 e 29 de junho de 2011,  em Brasília-
DF; 
f) participação em Reunião no âmbito da Unidade Executora Local do PROMOEX, com vistas ao 
levantamento de demandas relativas à participação do servidor Leônidas Monteiro Gonçalves em 
reunião do Grupo Técnico nas reuniões do Grupo de Trabalho (GT) de Padronização de Relatórios, 
coordenados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no período de 13 a 15.04.2011; 
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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 Plano Anual de Atividades deste DCE, realização de pesquisa 
junto aos sistemas informatizados do TCE/PA da 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, que servirão de base às propostas de adoção de Critérios de 
Seletividade; 
 Estudos e pesquisas de temas de competência do DCE, tais como:  
 Royalties de Minérios; 
 Desempenho do DCE para apresentação pelo Diretor; e 
 Fundamentos legais para a criação de cargos. 

 
 Participação em Cursos, Encontros e Reuniões: 
 
 Reuniões do Planejamento Estratégico; 
 Curso sobre o Planejamento Estratégico; 
 Encontro de (Fórum) Controle Interno; 

 Acompanhamento da execução do Plano de Gestão do DCE; 
 Reunião relativa a procedimentos de Dívida Ativa com a PGE e SEFA, convocado pela 

Secretaria do TCE/PA; 
 “Encontro Técnico sobre Processo Eletrônico e Contas de Governo”, no período de 29 a 30 de 
agosto de 2011, realizado pelo TCE/PB na Cidade de João Pessoa, para debater formas de 
implantação do processamento eletrônico nas atividades de controle externo que deram origem às 
seguintes sugestões: 

a) formar Comissão multidisciplinar para a adoção de diversas providências, especialmente, incluir 
dispositivo no Projeto de Lei Orgânica deste Tribunal prevendo o uso do meio eletrônico para a 
tramitação de processos, a comunicação de atos e a transmissão de peças processuais, no âmbito das 
atribuições deste Tribunal (Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006); e 

b) estudar a possibilidade de indexação da jurisprudência desta Corte, uma vez que, conforme 
informação transmitida no Evento pelo Sr. Frederico Henrique Goldschmidt Neto, Auditor Público 
Externo do TCE/RS, existe procedimento específico para a indexação de documentos. O mesmo 
pode ser realizado por meio de convênio com o Senado Federal, que executa o Projeto lexml, e que 
está disponível no site http://projeto.lexml.gov.br; 

 Elaboração do Ante Projeto de Resolução de Normas de Auditoria Governamental (NAGs) a ser 
encaminhado ao DCE para estudos à Presidência do TCE-PA; 
 Participação de servidora em Cursos de Especialização, Trabalhos de Monografias apresentados: 
 Encaminhamento de monografia e apresentação de defesa à Banca da servidora PRIMENIA 
SUELENA NUNES CHAMA, realizada para a conclusão parcial do Curso de Controle Externo, 
patrocinado pelo TCE-PA, por meio do PROMOEX, cujo tema foi SISTEMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL: uma proposta aos jurisdicionados do TCE-PA. O mesmo diz respeito a sugestão a 
ser encaminhada à Escola de Contas do TCE-PA, visando a resolução de problema ambiental no 
âmbito das instituições públicas, com enfoque na sustentabilidade;  
 Encaminhamento em 15 de setembro de 2011 da monografia realizada pela servidora 
PRIMENIA SUELENA NUNES CHAMA para o Curso do Núcleo de Meio Ambiente da 
Amazônia (NUMA), da Universidade Federal do Pará (UFPA),  curso patrocinado pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA) e Ministério Público junto ao TCM-PA, cujo 
tema foi SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL: responsabilidade do administrador público do 



 

87  

Estado. A referida pesquisa diz respeito a sugestão a ser encaminhada à Escola de Contas do TCE-
PA, para que sejam implementadas ações no sentido de capacitar servidores e gestores públicos 
para que reflitam sobre a necessidade de implantação de SGA institucional, a quando de sua posse 
no serviço público; 
 Participação da servidora MARIA DO SOCORRO SANTANA integra a Comissão de Auditoria 
Especial, designada pela Resolução nº 18.105, de 18/02/2011 que apura fatos apontados pela AGE 
relativos à contratação de financiamentos pelo Governo do Estado com o BNDES e o Banco do 
Brasil. 
 Análises referentes a: 

 Relatórios de Instrução Processual de Prestações e Tomadas de Contas produzidos nas 
Controladorias, sugerindo aos técnicos e Chefias respectivas, quando necessário,         
reformulações, nos termos da legislação e Regimento Interno em vigor; 

 Consultas e Denúncias formuladas ao TCE/PA;  
 Proposta de Projeto de Lei da Criação de Cargos para o TCE/PA; e  
 Repercussões do Projeto de Lei nas propostas do RSA anteriormente encaminhado pelo    

DCE. 
 Emissão de Pareceres Técnicos e Jurídicos sobre Expedientes e Processos. 

 Levantamentos dos convênios entre SEPOF e as Prefeituras Municipais, pela servidora Nilzete da 
Conceição Guimarães Barros, fez todo levantamento da SEPOF/FDE no SIGED, após este 
levantamento foram feitas as instruções para tomada de contas; 
  encaminhou a avaliação do Plano de Gestão referente exercícios 2011 a 2012; 
  participou de reuniões departamentais das reuniões do Planejamento Estratégico 2012/2015; 
  procedeu a avaliação da Execução do Plano de Gestão para 2011/2012, encaminhando ao setor do 
PE Relatório e propostas; 
  participou da elaboração do Plano Anual de Atividades do DCE para o exercício de 2012; 
  respondeu o Ofício do Instituto Ruy Barbosa Nº 462/2011 – GABPR – Encaminha Pesquisa 
Diagnóstica do Instituto Rui Barbosa – IRB; 
  encaminhou à UEL TCE relatório das atividades da Unidade Técnica de Controle externo – 
UTCE; 
  respondeu questionário sobre Práticas de Auditoria realizado junto aos Tribunais de Contas 
pesquisa diagnóstica realizada no final do exercício de 2010, no âmbito do Projeto Fortalecimento 
da Auditoria Subnacional Brasileira (PROFORT); 
  participou do Curso sobre Responsabilização Perante o TCU realizado no Auditório deste 
Tribunal no período de 16 a 21/11/2011; 
  elaborou proposta de Treinamento, encaminhando com solicitação de sua implementação através 
da Escola de Contas “Alberto Veloso”. 
 
9.4 Engenharia DCE 
 participação em reuniões do Departamento; 
 emissão de pareceres/relatórios técnicos em Prestações de Contas de Convênios; 
 participação em diligências, inspeções e auditorias que envolveram a fiscalização de obras e 

serviços de engenharia;  
 prosseguimento do serviço de implantação do Sistema de Controle e Monitoramento de Obras 

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

pesagem da Alça Viária, Tailândia, Goianésia e Breu Branco. 
 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; 
 inspeção no Município de Redenção para apurar denúncia na área de Saúde; 
 inspeção no Município de Mocajuba para apurar denúncia referente Convênio SEPOF FDE nº 

43/2010; 
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 acompanhamento dos serviços emergências de reforma no Estádio Edyr Proença (Mangueirão), 
com o objetivo sediar o Jogo internacional Brasil x Argentina; 

 levantamento das obras paralisadas no Estado. 
 
9.5 Seção de expediente 
 digitação de documentação pertinente à Diretoria do Departamento de Controle Externo; 
 tramitação, via SISGED, de processos e expedientes da Seção; 
 juntada de expedientes e ofícios cujos autos encontram-se nesta Seção; 
 transcrição de publicações dos Diários Oficiais do Estado, promovidos pelos Órgãos dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário; 
 contatos com órgãos sobre publicações incompletas nos Diários Oficiais; 
 acompanhamento do Sistema PUBLICA. 
 
9.6 Auditoria Operacional - AOP 
 a Comissão de AOP realizou as seguintes atividades: Consolidação da Tabulação  de 496 

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

 concluiu os trabalhos de auditoria operacional na área de Saneamento, nas ações: 1871 
(Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água), 1923 (Implantação, Ampliação e Melhoria 
do Sistema de Abastecimento de Água) e 1925 (Ampliação de Sistema de Abastecimento de 
Água - PAC), referente ao PPA 2008-2011, com previsão de relatório final e notificação aos 
gestores; 

 descrição analítica da situação encontrada nos Sistemas de Abastecimento de Água- SAA’s 
visitados, nos 16 municípios das 09 regiões do Estado, identificação das fotos retiradas nos 
SAA’s visitados referentes as situações encontradas, confecção do relatório de saneamento, 
acompanhamento da execução do contrato de consultoria na área de Saneamento  e confecção de 
levantamento de dados referentes a Auditoria Operacional em Meio Ambiente para reunião em 
Brasília no Instituto Serzedelo Correa - ISC em Brasília no período de 27 a 29/06/2011; 

 concluiu o relatório preliminar da auditoria operacional na área de saneamento, nas ações: 
1871(Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água), 1923 (Implantação, Ampliação e 
Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água – PAC), e entregue aos gestores para 
manifestação; Elaboração da matriz de planejamento e papéis de trabalho da Auditoria 
Operacional em Meio Ambiente nas Unidades de Conservação de Proteção Integral.; 

 elaboração do relatório final de Saneamento; 
 início da fase da execução da auditoria de meio ambiente, aplicação de  questionários junto aos 

gerentes das unidades de conservação de proteção integral; realização de grupo focal;  
 preparação e realização de palestra de Auditoria Operacional no evento “Conversando com o 

Controle Interno”. 
  
9.7 1ª CCE 
 participou do esforço de redução do saldo processual com a Corregedoria; 
 análise/pareceres técnicos sobre Atos de Admissão de Pessoal, Aposentadoria, Pensão e 

Reforma. 
 atendimento aos jurisdicionados; 
 atendimento aos interessados e/ou seus procuradores; 
 realização de Inspeções e Diligências esclarecedoras; 
 atualização do banco de legislação subsidiária;  



 

89  

 reinstrução de 431 processos referentes a recursos de revisão interposto pelo IGEPREV, os quais 
foram devolvidos pelo MPC/TCE. 

 
 
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; 
 acompanhamento da Gestão Pública Estadual; 
 instrução de Denúncias; 
 participação de servidores da Controladoria na análise da Prestação de Contas do Governo-2010. 
 servidor Reinaldo dos Santos Valino substituiu o Diretor do Departamento de Controle Externo 

desde o dia 29 de maio de 2011; 
 participação da servidora Patrícia Regina Aleixo Farias no Programa de Interiorização do TCE-

PA “V Encontro Técnico Conversando com o Controle Interno”, realizado no Município de 
Bragança-Pará,  atuando como palestrante. 

 
9.9  3ª CCE  
 participou do esforço de redução do saldo processual com a Corregedoria; 
 indicação de servidores para participarem de treinamentos; 
 atualização da legislação dos diversos órgãos da Administração Direta; 
 análise da Prestação de Contas de Convênios; 
 instauração de auditorias Programadas; 
 apreciação de recursos/defesa; 
 atendimento aos interessados e/ou seus procuradores; 
 participação de servidores da Controladoria na análise da Prestação de Contas do Governo-2010; 
 participação de servidores da Controladoria na Auditoria Especial realizada na ALEPA. 
 

9.10 4ª  CCE 
 continuidade à prática da Auditoria Preventiva; 
 realização de Inspeções Ordinárias (Auditoria Preventiva); 
 análise da Prestação de Contas de Convênios; 
 instauração de auditorias programadas; 
 atualização do banco de legislação subsidiária; 
 atendimento aos interessados e/ou seus procuradores; 
 participação de servidores da Controladoria na análise da Prestação de Contas do Governo-2010; 
 participação do servidor Luiz Thomaz da Conceição Neto no Programa de Interiorização do 

TCE-PA “V Encontro Técnico Conversando com o Controle Interno”, realizado no Município de 
Bragança-Pará, atuando como palestrante. 

 

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: 

 atendimento aos interessados e/ou seus procuradores. 
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9.12 6ª CCE 
 participou do esforço de redução do saldo processual com a Corregedoria; 
 realização de inspeções; 
 atendimento externo (solicitação de informações); 
 análise e instrução de Prestações de Contas de Convênios. 
 instauração de tomadas de contas de convênios; 
 atendimento aos interessados e/ou seus procuradores; 
 participação do servidor Antônio Roberto Siqueira Gomes no Programa de Interiorização do 

TCE-PA “V Encontro Técnico Conversando com o Controle Interno”, realizado no Município de 
Bragança-Pará, atuando como palestrante. 

 
10. 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; 

 
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 de BO Técnicos do DCE, CCI, DF e DI 14 à 17/03/2011 

II Encontro Norte e Nordeste de 
Tribunais de Contas Carlos Alberto B. Lauzid Jr 16 à 18/03/2011 

 

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

Treinamento em Informática Laís Fonseca e 06 Bolsistas da 
Funcap 28/03 à 08/04/211 

Curso de Gestão de Segurança da 
Informação Vanner Fernandes Vasconcellos 04 à 08/04/2011 
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Treinamento para utilização de 
software para Acompanhamento do 
Plano Estratégico – Channel 

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

Gramática Aplicada e Redação 
Oficial Laís Fonseca 25 à 29/04/2011 

Curso Qualidade ao Atendimento ao 
Público Amanda Pinho Carmona 25 à 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 Jr 20 à 22/06/2011 

“Papel da Alta Administração na 
Governança de TI” e "Reunião sobre 
Processo Eletrônico no TCU" 

Carlos Alberto Lauzid Jr 
 03 à 05/08/2011 

“I Encontro de Interiorização do TCE 
Conversando com o Controle 
Interno” 

Carlos Alberto Lauzid Jr 
 

29 e 30/08/2011 
 

“I Encontro de Interiorização do TCE 
Conversando com o Controle 
Interno” 

Ubirajara Andrade e José 
Ribamar (participantes na 

operacionalização do evento) 

29 e 30/08/2011 
 

“Encontro Técnico sobre Processo 
Eletrônico” 

Carlos Alberto Lauzid Jr e 
Vanner Fernandes Vasconcellos 

23/08/2011 
 

"Encontro Drive A de Tecnologia" Vanner Fernandes Vasconcellos 23/08/2011 

Realização de visita técnica ao TCE-
MT e avaliação do Sistema de 
Controle Externo Geo-Obras do 
TCE-MT. 

Carlos Alberto Lauzid Jr e José 
Avelino Sobrinho 

 

12/09/2011 
 

Curso de Redação Laís Fonseca 26 à 30/09/2011 

Microsoft Tech-Ed Brasil 2011 e 
MVP Open Day 

Jenner Maciejewsky Rocha  
(como palestrante) 29 e 30/09/2011 
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"II Encontro de Planejamento 
Estratégico dos Tribunais de Contas". Carlos Alberto Lauzid Jr 28 à 30/09/2011 

I Oficina de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da 
Prodepa. 

Alírio de Jesus e Silva e 
Alexandre Campelo 07/10/2011 

I Oficina de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da 
Prodepa 

Alírio e Alexandre Campelo 07/10/2011 

Novidades sobre Otimização Wan  Carlos Lauzid Jr e Alexandre 
Campelo 25/10/2011 

Seminário sobre Gestão em serviços 
de TI  Carlos Lauzid Jr e André Meira 27/10/2011 

“XXVI Congresso dos Tribunais de 
Contas do Brasil” Carlos Lauzid Jr 21 à 23/11/2011 

 
 
10.3 Atividades do Projeto de Modernização Tecnológica – PROMOTEC - Área 

Infraestrutura tecnológica 
 

- Infra-Estrutura de Hardware e Software  

 

Projeto: Consolidação de Servidores e Armazenamento 

 Conversão de 2 (dois) servidores torre para rack e instalação destes em rack; 

 Criação de Ambiente de Hospedagem de Máquinas Virtuais usando Tecnologia da 

Microsoft em 1 (um) servidor físico; 

 Criação de Ambiente de Hospedagem de Máquinas Virtuais usando Tecnologia da 

VMWare em 1 (um) servidor físico; 

 Conexão de 1 (um) Hospedeiro de Máquinas Virtuais ao Sistema de Armazenamento em 

Massa (Storage) usando interfaces de armazenamento de alta capacidade; 

 Migração de 4 (quatro) máquinas virtuais de um Hospedeiro de Máquinas Virtuais para 

outro Hospedeiro, liberando um servidor físico para uso no novo Ambiente de Máquinas 

Virtuais; 

 Desativação do switch Enterasys usado na rede de armazenamento iSCSI. 

 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. 

 Instalação e configuração de um servidor para testes de configuração e funcionamento de 

aplicativos. O servidor em questão foi configurado para hospedar máquinas virtuais 

VMWare. 
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 Estabelecimento de uma política para evitar a gravação, por parte dos usuários, de 

arquivos de áudio e vídeo no servidor de arquivos, de forma a evitar o uso excessivo de 

espaço em disco que esses tipos de arquivos ocasionam; 

 Feito o backup de todos os equipamentos servidores e posterior atualização dos mesmos; 

 Aquisição de um disco rígido externo de 1TB, para backup de arquivos diversos. 

 

Projeto: Melhoria no Serviço de Proteção de Acesso a Páginas Internet 

 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: Sistema de Processo de Auditoria e Fiscalização (convênio TCE-BA) 

 Criação de ambiente de desenvolvimento para os sistemas SCR (Sistema Corporativo), 

SGP (Sistema de Gerenciamento da Programação) e SGA (Sistema de Gerenciamento de 

Auditoria) nos servidores do Tribunal utilizando as tecnologias JAVA, Tomcat e MS SQL 

Server. 

 

Projeto: Melhoria na Infraestrutura do Sistema Publica/Convênio IOEPA 

 Liberação de máquina para envio à IOEPA; 

 Atualização do hardware do servidor com aumento de memória; 

 Criação de Ambiente de Hospedagem de Máquinas Virtuais usando Tecnologia da 

Microsoft em 1 (um) servidor físico; 

 Criação de ambiente operacional redundante para o sistema Publica hospedado na 

Impressa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) através de convênio específico; 

 Envio de equipamento servidor para a IOEPA. 

 

Projeto: Melhoria no Sistema de Cópias de Segurança (Backup) 

 Migração do sistema de cópia de segurança (cópia) para novo ambiente com Ambiente de 

Máquinas Virtuais VMWare; 

 Escrita de rascunho de termo de referência para aquisição de Biblioteca de Fitas e 

respectivas mídias para facilitar e automatizar o sistema de Cópia de Segurança (Backup). 

 

Projeto: Infraestrutura de Informática da Escola de Contas Alberto Veloso 

 Implantação de rede local com acesso sem fio; 

 Ativação de acesso Internet via Velox para todos os computadores do prédio; 
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 Cópia de arquivos comuns de trabalho e compartilhamento destes na rede local do prédio; 

 

Projeto: Modernização do Serviço de Correio Eletrônico 

 Ativação de novo servidor de Antispam e Antivírus com ferramentas mais modernas; 

 

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, levando-se em conta o projeto para construção do novo prédio, anexo ao 

TCE; 

 

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. 

 Análise, em conjunto com o Setor de Engenharia, das novas instalações do DataCenter, 

previstas no novo prédio a ser construído como anexo do TCE; 

 

Projeto: Terceirização do Serviço de Impressão 

 Implantação de software de contabilização de impressão; 

 Estudo para substituir o software Unisys Enterprise Output Manager (antigo DEPCON), 

usado nas impressões do SIAFEM, por solução gratuita; 

 Levantamento de possíveis locais para instalação de impressoras terceirizadas. 

 Levantamento do volume de impressões no período, contabilizado a partir do software 

instalado para esse propósito; 

 Contato com empresas locais que prestam esse tipo de serviço para obtenção de 

propostas e subsídios para elaboração do Termo de Referência do processo licitatório 

para contratação do serviço. 

 Elaboração do Termo de Referência para Outsourcing dos serviços de impressão do 

TCE; 

 

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); 
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 Avaliação de algumas Políticas de Segurança da Informação aplicadas em outros órgãos 

para posterior adequação às necessidades do TCE; 

 

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; 

 

Atividade de Suporte e Gerência: 

 Atendimento a diversas solicitações para cadastramento de novos usuários na rede 

corporativa do TCE e acesso aos diversos sistemas disponibilizados; 

 Atendimento a diversas solicitações para recadastramento de usuários e equipamentos. O 

recadastramento de usuários está ligado principalmente à mudança de setor ou troca de 

senha dos mesmos; 

 Continuidade nas tarefas de backup dos arquivos dos usuários e dados dos sistemas 

corporativos; 

 Recuperação da aplicação do sistema Fólio, que atende o gabinete do conselheiro Nelson 

Chaves; 

 Apoio ao setor de desenvolvimento na manutenção das aplicações e dos servidores 

específicos do referido setor.  

 Reavaliação do uso do SIAFEM por parte das unidades do TCE, reduzindo-se o número 

de conexões e o número de filas de impressão atualmente em uso. Isto implica uma 

significativa redução de custos do contrato com a Prodepa. 

 Configuração de um novo servidor de aplicações internas (Chat, Ocomon, etc), face a 

problemas ocorridos com o antigo. 

 Reconfiguração do servidor de alerta (Nagios) acrescentando-se serviços que ainda não 

estavam sendo monitorados. 

 Apoio ao desenvolvimento na solução de problemas relacionados ao Sistema de Gestão 

de Pessoas, no que diz respeito à consulta ao Contra-Cheque. 

 Restauração de um backup da Intranet, face a problemas ocorridos com a versão que 

estava em funcionamento.  
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Projeto: Construção da VPN para atender a Escola de Contas Alberto Veloso 

 Configurada uma rede VPN entre o TCE e a Escola de Contas, que permitirá maior 

segurança nas operações entre os mesmos; 

 Configuração dos equipamentos da escola de Contas para utilização dos serviços do 

TCE, através da VPN. 

 
- 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 

1) Atendimentos realizados pelos técnicos do D.I. ao Público Interno:  
SETOR QUANTIDADE 

DCE - 6CCE 210 
DCE - 3CCE 209 

Secretaria - Expediente 180 
DA - Recursos Humanos 174 

DCE - 1CCE 173 
Presidência 170 

DCE - 4CCE 130 
PRESIDÊNCIA - Comunicação 129 

DI - Expediente 121 
DCE - 5CCE 119 

DA - Protocolo 117 
Conselho - Nelson 102 

DA - Finanças 100 
CONJUR - Expediente 95 

DCE - Expediente 90 
DCE - Diretoria 88 

DCE - 2CCE 87 
CCI - Controle Interno 85 

DA - Atend. Odontológico/Médico 85 
DA - Biblioteca 81 
Usuário Externo 79 

Conselho - Cipriano 78 
Conselho - Apoio 77 

Conselho - Ivan Cunha 77 
Promoex 74 

Secretaria - Apoio Plenário 74 
DI - Atendimento 70 

Presidência - Planejamento 70 
Conselho - Lourdes 66 

DA - Engenharia 63 
DA - Material 63 

Contas do Governador 58 
Conselho - Luis Cunha 55 

DCE - Engenharia 55 
DI - Desenvolvimento 54 
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Presidência - Escola de Contas 53 
DA - Apoio Administrativo 48 

DA - Expediente 43 
DA - Transporte 43 
DA - Licitação 42 
DA - Recepção 38 
Corregedoria 35 

DA - Capacitação 34 
Auditório 29 

ASTCEMP 28 
DA - Patrimônio 28 

Comissão Especial de Auditoria Operacional 24 
DA - Imagem 23 

Secretaria - Diretor 21 
DA - Arquivo 18 

DI - Redes 18 
DA - Central Telefônica 15 
Conselho - André Dias 14 

DA - Limpeza 14 
CONJUR - Diretoria 13 

DI - Diretoria 12 
Presidência - Chefia de Gabinete 11 

Plenário 8 
DA - Diretoria 7 

Secretaria - Apoio Secretaria 3 
TOTAL  4180 
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Atendimento ao Público Interno 

DCE - 6CCE DCE - 3CCE Secretaria - Expediente
DA - Recursos Humanos DCE - 1CCE Presidência
DCE - 4CCE PRESIDÊNCIA - Comunicação DI - Expediente
DCE - 5CCE DA - Protocolo Conselho - Nelson
DA - Finanças CONJUR - Expediente DCE - Expediente
DCE - Diretoria DCE - 2CCE CCI - Controle Interno
DA - Atend. Odontológico/Médico DA - Biblioteca Usuário Externo
Conselho - Cipriano Conselho - Apoio Conselho - Ivan Cunha
Promoex Secretaria - Apoio Plenário DI - Atendimento
Presidência - Planejamento Conselho - Lourdes DA - Engenharia
DA - Material Contas do Governador Conselho - Luis Cunha
DCE - Engenharia DI - Desenvolvimento Presidência - Escola de Contas
DA - Apoio Administrativo DA - Expediente DA - Transporte
DA - Licitação DA - Recepção Corregedoria
DA - Capacitação Auditório ASTCEMP
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2) Atendimentos realizados pelos técnicos do D.I. ao Público Externo:  
SETOR QUANTIDADE 

Publica 16 
Chat online 57 
DI - Atende 17 

TOTAL 90 

 

 

Atendimento ao Público Externo: 

Publica Chat online DI - Atende  
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- Atendimentos efetuados pela Empresa CHLB Informática Ltda:  
SETOR QUANTIDADE 

DI - Atendimento 40 
Secretaria - Expediente 31 

DCE - 6CCE 27 
DA - Protocolo 25 
DCE - 4CCE 21 

DA - Recursos Humanos 19 
Presidência 17 

PRESIDÊNCIA - Comunicação 17 
Presidência - Escola de Contas 17 

Secretaria - Apoio Plenário 15 
DCE - 1CCE 14 
DCE - 2CCE 14 

Conselho - Nelson 13 
DCE - 5CCE 13 

DCE - Expediente 13 
CONJUR - Expediente 12 

DA - Biblioteca 11 
Presidência - Planejamento 10 

DA - Engenharia 9 
DCE - 3CCE 9 

DI - Desenvolvimento 9 
DA - Transporte 8 
DA - Finanças 7 

DCE - Diretoria 7 
Promoex 7 

CCI - Controle Interno 6 
Conselho - Apoio 6 

Conselho - Cipriano 6 
DA - Atend. Odontológico/Médico 6 

DCE - Engenharia 6 
Auditório 5 

DI - Expediente 5 
DI - Redes 5 

Secretaria - Diretor 5 
DA - Arquivo 4 
DA - Imagem 4 
DA - Licitação 4 

Conselho - André Dias 3 
Conselho - Ivan Cunha 3 

Corregedoria 2 
DA - Apoio Administrativo 2 

DA - Capacitação 2 
DA - Central Telefônica 2 

DA - Expediente 2 
DA - Material 2 

DA - Recepção 2 
Presidência - Chefia de Gabinete 2 

ASTCEMP 1 
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Comissão Especial de Auditoria Operacional 1 
Conselho - Luis Cunha 1 
Contas do Governador 1 

DA - Diretoria 1 
DA - Limpeza 1 

DA - Patrimônio 1 
DI - Diretoria 1 

Plenário 1 
Secretaria - Apoio Secretaria 1 

TOTAL 479 
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CHLB Informática Ltda 

DI - Atendimento Secretaria - Expediente DCE - 6CCE
DA - Protocolo DCE - 4CCE DA - Recursos Humanos
Presidência PRESIDÊNCIA - Comunicação Presidência - Escola de Contas
Secretaria - Apoio Plenário DCE - 1CCE DCE - 2CCE
Conselho - Nelson DCE - 5CCE DCE - Expediente
CONJUR - Expediente DA - Biblioteca Presidência - Planejamento
DA - Engenharia DCE - 3CCE DI - Desenvolvimento
DA - Transporte DA - Finanças DCE - Diretoria
Promoex CCI - Controle Interno Conselho - Apoio
Conselho - Cipriano DA - Atend. Odontológico/Médico DCE - Engenharia
Auditório DI - Expediente DI - Redes
Secretaria - Diretor DA - Arquivo DA - Imagem
DA - Licitação Conselho - André Dias Conselho - Ivan Cunha
Corregedoria DA - Apoio Administrativo DA - Capacitação
DA - Central Telefônica DA - Expediente DA - Material
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- Atendimentos efetuados pela Empresa Micro Norte Informática:  
SETOR QUANTIDADE 

DCE - 3CCE 6 
DI - Desenvolvimento 5 
Contas do Governador 1 
Corregedoria 1 
DI - Expediente 1 
DI - Redes 1 

TOTAL 15 
 
 

Micro Norte Informática 

DCE - 3CCE DI - Desenvolvimento Contas do Governador Corregedoria DI - Expediente DI - Redes  

5) Outras Atividades do Atendimento ao Usuário: 
 Impressão de CDs – Dia Internacional da Mulher; 
 Suporte ao encontro Conversando com o Controle Interno; 
 Acompanhamento das Seções do Plenário; 
 Digitalização e conversão em pdf de arquivo (contrato) para a servidora Sra. Vera Lúcia 

Souza, lotada na 4ª CCE; 
 Digitalização de Receituário para a Coordenação de Atendimento Médico – 

Odontológico; 
 Impressão e gravação de DVDs das contas do Governo do Estado; 
 Digitalização de arquivo para RH; 
 Digitalização de arquivo para Engenharia; 
 Digitalização de arquivo para Finanças; 
 Digitalização de arquivo para Material; 
 Instalação de equipamentos no auditório do DI para o curso BO; 
 Suporte ao curso de BO 
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 Curso de Noções de Informática com os instrutores José Ribamar de Moura e Verônica 
Lobão, servidores deste Setor; 

 Gravação e impressão de CDs para Setor de Comunicação – Conversando com o 
Controle Interno; 

 Levantamento do parque de máquinas instaladas (micro e impressoras). 
 III Semana do Meio Ambiente; 
 Curso de Channel; 
 Treinamento de Informática Básica para FUNCAP; 
 IV Conversando com o Controle Interno; 
 IV Fórum TCE e Jurisdicionado. 
 Montagem de equipamentos do curso de redação ministrado na Escola de Contas 

Alberto Veloso; 
 Apoio técnico na auditoria programada no FISP pela 3ª CCE; 
 1º Programa de Interiorização conversando com o Controle Interno – Bragança; 
 Impressão de CDs para Gabinete da Presidência; 
 Semana da Saúde e Qualidade de Vida 2011 (Início). 
 1º Encontro de Planejamento Estratégico 2012-2015. 
 Evento em homenagem ao Dia do Servidor Público. 
 Reunião da ATRICON. 
 Instalação de Equipamentos do Curso. (Ribamar) 
 Curso Básico de Informática – Word, Power Point e Excel. (Ribamar) 
 Reunião de Planejamento Estratégico. – (Ribamar como Suporte) 
 Evento: "Responsabilização de Agentes perante os tribunais de contas da união. 
 ATRICON: Associação dos TCEs, Reunião de todos os conselheiros. (Ribamar e Bira) 
 Apresentação da Assembléia Geral de Prestação de Contas 
 Designar um técnico às 9h, para acompanhamento do relatório de viagem no Plenário. 
 Evento para os servidores, precisando de técnico no local. 
 Instalar no auditório. 4º Encontro de Planejamento Estratégico 2012-2015 
 Posse do Conselheiro André Dias – (Téc. Ribamar) 
 VI Edição do Encontro Técnico "Conversando com Controle Interno". 
 

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. 
 Publicação de notícias na Intranet. 
 Publicação dos vídeos das sessões plenárias no Portal. 
 Elaboração do relatório final da PDTI, totalizando respostas por lotação, nº 

de chefias e respostas identificadas. 
 Publicação de notícias no site do Cons. Cipriano Sabino. 
 Manutenção no site da Escola de Contas. 
 Elaboração dos esboços iniciais para integração do Portal com a Intranet. 
 Extração das páginas do “Relatório de Gestão 2009 – 2010” de .pdf para 

imagem .jpg, tratamento dessas imagens e configuração de aplicação 
PageFlip para publicação no Portal. 
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 Criação de componente para publicação de material da Corregedoria e 
configuração de uma página no Portal para exibição deste componente, bem 
como de módulos destinados a exibir a Missão da Corregedoria e notícias. 

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

 Publicação de modificações no site da Escola de Contas. 
 Atualização de informações no site do Centro de Memória. 
 Elaboração dos padrões de estilo para integrar com o padrão de sistemas 

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

(comunicados, memorandos e provimentos). 
 Atendimento/suporte a usuários externos e internos. 
 Alteração no formulário de LRF. 
 Trabalho em conjunto com o TCM para desenvolver um layout para o site 

do Congresso da ATRICON 
 Publicar relação de cursos da Escola de Governo 
 Criar hotsite "É da sua conta, Pará" 
 Treinamento para corregedoria sobre os passos para publicar conteúdos na 

página da corregedoria no portal 
 "Publicação do hotsite "É da sua conta, Pará" no portal" 
 "Conversão e publicação do vídeo no hotsite "É da sua conta, Pará" 
 Manutenção na folha de estilos do SIMCOP para ajustar tela de logon 
 Planejamento e modelagem do sistema de inscrição on-line para cursos da 

escola de contas 
 Documentação e ajustes da folha de estilos CSS para formulários a ser 

usada nos sistemas desenvolvidos pelo tce 
 Criar sistema de inscrição on-line para a Escola de Contas. 
 Implantação da “Nova” Consulta de Processos no Portal TCE-PA. 
 

- Sistema de Fiscalização de Contas Públicas 
 

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

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

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

Aditivos” de convênios realizados no sistema PUBLICA. 
o Ajustes na visualização do Convênio para incluir a data da 

publicação do termo aditivo. 
o Ajustes na “Consulta Prestação de Contas Vencidas e a Vencer”. 
o Ajustes na Vinculação do “Termo Ativo Publica x Convênio”. 

Colocar como parâmetro para pesquisa o Órgão Cedente; Após a 
vinculação, não "limpar" os parâmetros de pesquisa. 

 
 Sistema Gestão Fiscal 

o Implementação na “Consulta de Prestação de Contas Vencidas e a 
Vencer” para visualização dos Termos Aditivos e disponibilizar o 
link para visualização das publicações; 



 

 107 

o Implantação da “Consulta” nas publicações realizadas no sistema 
PUBLICA, através do “Número da Publicação”; 

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

Service;  
 

 PUBLICA 
 

o Atendimento e suporte a usuários internos e externos do Sistema.  
o Manutenções corretivas e evolutivas no Sistema Publica.  
o Ajustes na Consulta de Processos (Portal TCE).  
o Elaboração de documentação técnica do Sistema Publica.  
o Repasse de tecnologia do Sistema Publica para técnicos do TCE-

GO.  
o Apresentação do PUBLICA servidores TCE-RR 
o Atualização do Programa de Trabalho, Natureza de despesas e Fonte 

de Recursos; 
o Atualização da base de CEP’s (Correios) 
o Publicação no Servidor da IOEPA as atualizações do sistema 
o Atualização das tabelas : Programa de Trabalho, Fonte de Recurso e 

Natureza de Despesa 
o Alteração de Procedure (TAContrato) do  PUBLICA no ambiente 

interno do TCE 
o Implantação na IOEPA das alterações  de Procedure (TAContrato) 

do  PUBLICA 
o Alteração e implementação em diversos formulários como: 

Formulário de Contrato, Formulário Aditivo de Contrato, 
Formulário de Reforma. 

o Alteração Programa de Trabalho.  
o Elaboração de documentação de estruturas do banco de dados do 

PUBLICA (Diagrama ER e outros). 
o Levantamento do impacto de alteração estrutural no procedimento 

da tabela Pessoas. 
o Alteração em todas as telas que usam as tabela: Pessoa, Entidade, 

Responsável e Responsável Entidade para que possa criar uma base 
consistente de CPFs e CNPJs. 

o Foram realizadas algumas reuniões com usuários, com vistas a 
implementação da versão interna do PUBLICA.  

o Geração de arquivos .csv a partir do B.O (Universo Orçamentário 
2011) contendo dados de Natureza de Despesa, Fonte de Recursos e 
Programa de Trabalho, atualização do Banco de Dados do Publica 
na Ioepa; 

o Criação do Projeto PublicaTce (Publica Interno), já no novo padrão 
de desenvolvimento, juntamente com formulário 

o Geração de arquivos .csv a partir do B.O (Universo Orçamentário 
2011) contendo dados de Natureza de Despesa, Fonte de Recursos e 
Programa de Trabalho, atualização do Banco de Dados do Publica 
na Ioepa; 

o Desenvolvimento do PublicaTce (Publica Interno) em andamento; 
o Reunião com SEPOF e PRODEPA para discussão do envio de 

arquivos pré-formatados para publicação através do sistema Publica. 
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 SIMCOP 
o Desenvolvimento do Sistema suspenso, pois está em processo de 

avaliação, o sistema GEO OBRAS do TCE-MT para possível 
implantação em substituição ao SIMCOP. 

 
 GEO OBRAS 

 Sistema de Acompanhamento e Fiscalização de Obras cedido 
pelo TCE-MT ao ao TCE-Pa através de convênio. 
O sistema encontra-se em processo de avaliação pela equipe 
técnica do DI. 

 
 SGA/SGP/SCR 

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

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

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

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

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

 
 SISSEG_API 

Este projeto foi iniciado neste trimestre 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 
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- Sistema de Gestão de Documentos – SISGED 

 
 Ajustes na “Consulta Estoque de Processos”, para permitir visualizar o 

“Resumo Sintético” dos processos nas seguintes situações: Autuados, Não 
sujeitos a julgamento, Sujeitos a julgamento, Julgados e “Em tramitação” 
(Saldo); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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. 
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 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; 

 Ajuste na tela de Resolução : Permitir incluir o Documento (Anexo). E no 
cadastro da decisão do interessado não estava permitindo atualizar o 
endereço do interessado; 

 Desenvolvimento e implantação da tela para unificação de ENTIDADES. 
Geração de log’s para este procedimento. Disponibilizado para a Divisão de 
informação e documentação – DID;  

 Ajustes na Consulta de Documentos : Incluir as seguintes informações na 
impressão da consulta (botão "Imprimir") : Decisão, Data Publicação DOE 
e Última Localização do documento; 

 Ajustes no documento da PAUTA. Solicitação : Secretaria; 
 Ajustes na tela de Acórdão/Decisão/Dívida : Colocar a informação de 

"QUITADA" na situação da dívida, quando a mesma estiver "Reformada e 
Quitada". Solicitação : Secretaria; 

 Na tela de “Tramitação”, desenvolvimento do procedimento para 
BLOQUEAR a dívida. Quando a Tramitação ocorrer entre os setores 
Secretaria e Ministério Público de Contas (MPC), e o Processo apresentar 
dívidas cadastradas. As mesmas deverão ser BLOQUEADAS, no ato do 
recebimento do documento no MPC; 

 Ajustar a tela de Acórdão/Decisão/Dívida para mostrar a situação 
“Bloqueada”; Desenvolvimento do procedimento de “Desbloquear” a 
dívida; Geração de log’s para este procedimento; 

 Ajuste na consulta de “Tramitação por Data” : Disponibilizar a impressão 
do relatório em pdf; 

 Ajustes da “Consulta Documentos”: Quando a consulta for realizada por 
“Nome do Interessado” e “Procedência”, ignorar a acentuação gráfica na 
pesquisa; 

 Disponibilizar a Consulta de “Processos em Tramitação” – Estoque de 
Processos.  

 Implantação do módulo para “Recebimento de Documentos – Ofícios 
(Triagem)” e Consulta de Documentos Recebidos. Conforme especificações 
estabelecidas na resolução de nº 17.898; 

- Sistema Transparência 

 Acesso aos dados de 2011 no Banco de Dados da Prodepa 
 Correção de um menu drop down que não estava mostrando os meses 

corretos para pesquisa de um dos relatórios do sistema 
 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. 

o LRF – Relatório de Gestão Fiscal 
o LRF – Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
o Licitações Concluídas. 
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- Sistemas Legados  

SARM – Sistema de Administração de Recursos Materiais 
 Criação do Relatório de Consumo Mensal 

 
SGP – Sistema de Gestão de Pessoas 

Sistema que integra todos os micro-sistemas de recursos humanos tais como: 
Registro funcional, Folha de pagamento, Arquivamento de Documentos, Controle 
de Pensionistas, Controle de Portaria(Recepção) , Ponto eletrônico e Capacitação. 

 
 Relatório de Comparação da Folha de Mar/2011 com a Simulação de 

Abril/2011; 
 Correção da tela de gozo de Férias (Selects de inclusão e exclusão de folgas 

apontando para o SISPONTOBD, modificado para apontar para o 
SASFSARHBD no esquema SPT); 

 Alterada a verificação para constatar se o sistema está executando no servidor 
de desenvolvimento ou produção; 

 Alteração da Relação de funcionários por rubrica (Adição do filtro 
Departamento); 

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

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

 Exportação de Dados para RAIS 2010; 
 Alterações em tabelas e no Relatório; 
 Alterações no Sistema SARH – alterações nas telas de Férias Gozo e Licenças 

Gozo; 
 Alteração de relatório do sistema de material 
 Impressão de Certificados e Etiquetas para 3 eventos; 
 Alterações de lançamentos na folha 
 Importação de dados da Astcemp para folha de pagamento; 
 Migração do acesso à dados de BDE para ADO 
 Criação da rotina de  Reabertura da Folha de Pagamento 
 Criação de rotina de Log do processamento da Folha (calculo, captação, 

abertura e reabertura) 
 Criação da rotina para gerações do relatório de Cargos e Funções 

Comissionadas da Presidência 
 Ajuste e Correção da Rotina de Folha de Diferença 
 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 
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 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 ASTCEMP 

 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 
 Geração e Transmissão RAIS/PASEP 2011  
 Rotina de Adiantamento de Décimo 2011 dos Pensionistas   
 Correção da Tela de Férias para múltiplos gozos de Férias coletivas de 

Conselheiros 
 Autorização especial no Tela de Gozo de Férias para o Perfil Gestor RH  
 Levantamento de Dados do DCE 
 Atualização das Tabelas do SEFIP  - Caixa Econômica 
 Levantamento de Funcionários Ativos, Em Exercício e Comparação com 

Recadastramento 
 Alteração da rotina de aquisição de ATS e Levantamento de aquisições no 

período fev a ago/2011 
 Implementação do Cálculo Automático  de Gratificações  
 Criação da Rotina do Vale Alimentação na Folha de Pagamento  
 Adição de aviso na Ficha de Lançamentos ao lançar P017, P058 e P060 

concomitante 
 Criação da Rotina de importação do Arquivo da ASTCEMP 
 Correção de Relatórios do Sispen 
 Ajuste na rotina de Gratificação, Correção da Tela de Gratificação 
 Levantamento e Análise de Dados de Férias 
 Levantamento de lançamentos concomitantes de P019 e P057 
 Criação do Relatório de Funcionários por Ocupação e Cargo p/ DCE 
 Relatório de Profissão e Cargo p/ o DCE 
 Geração de Relatórios Diversos para o DRH 
 Refatoração da rotina de Férias 
 Formulário de registro de abonos pelos departamentos :faltas , atrasos , livro de 

ponto , Hora-extra, abono médico etc. 
 Relatórios de Recadastramento 
 Rotina de Fechamento da Folha 
 Refatoração da Tela de Férias e Geração de Férias, Ajuste das validações  
 Refatoração da Tela de Gratificações e da Rotina de Gratificação 
 Autorização especial no Tela de Gozo de Férias para o Perfil Gestor RH  
 Ajustes na Escala de Férias 
 Ajuste das Rubricas de PlanoAssist 
 Atualização das  Ficha de Lançamentos para Impedir lançamento de P019 para 

quem tem P057 ou P014 
 Atualização das  Ficha de Lançamentos e Calculador para aceitar Rubricas de 

300 e 400  
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 Alteração da rotina de aquisição de ATS e Levantamento de aquisições no 
período fev a ago/2011  

 Adição de permissão especial na Ficha de Férias para lançar antes do  período 
de aquisição  

 Ajustes na rotina do Vale Alimentação  
 Correção Cadastro de Rubricas - Não permitir excluir rubrica lançada na folha 

de referência  
 Atualização de Relatório de Férias da Ficha Férias para mostrar os períodos de 

gozo.  
 Desenvolvimento do Relatório de Faltas por Período  
 Correção da Margem Consignável para não contar Incorporada de Temporários 

-Ex-Estatutários  
 Relação do IGPREV  
 Correção do Resumo Sintético da Folha (Redutor)  
 Ajuste no Fechamento da Folha, Correção do SISPEN, Ajuste no Resumo 

Geral por Rubrica  
 Rotina do Décimo Terceiro de 2011  
 Correção do cálculo de Faltas  
 Ajuste na Margem Consignável  
 Geração de Relatórios Diversos para o DRH . 
 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 

 
 

SCCWeb -  Sistema de Controle de Contratos (novo) 
Objetivo : controlar contratos firmados entre TCE e terceiros possibilitando 
alertas de finalização de contratos , renovações ,etc. 

 Levantamento de Requisitos (Reunião com: Gisele) 
 Documento de Projeto do SCC  
 Criação da Solution do SCC e configuração para início do projeto e Subida para 

o TFS  
 Criação do Cadastro de Naturezas e Aplicação do novo Skin Padrão  
 Desenvolvimento das telas do Sistema de Contratos; 
 Apresentação do Sistema para a usuária Gisele Moura; 

 
SCTTNew – Sistema de Contagem de Tempo Transcorrido (novo) 

Objetivo: substituir sistema de calculo de tempo para aposentadoria, 
possibilitando também calculo de Vencimentos ( aposentadoria, pensões ) 

 Desenvolvimento da tela do Técnico com o grid para o calculo tempo de 
contribuição 

 Tela de cadastramento de lançamentos de Contribuição 
 Tela de importação do Excel. Fator de Analise de Contribuição 
 Tela de Cadastro de período com as regras 
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 Analise do banco de dados para o cadastro de período e calculo 
 Re-Análise e modelagem do Banco de Dados 
 Ajuste da persistência Edmx com ajuda do Jenner Maciejewsky 
 Lógica de habilitar e desabilitar o botão controlador Distribuir, Redistribuir e 

Tramitar 
 Publicar a aplicação no Servidor Eros 
 Análise interativa incremental para migração do código do SCTT; 
 Cálculo de rendimentos e manutenção do cálculo de tempo de serviço; 
 Implementação da rotina de “Distribuição” de processos dentro da 

controladoria; 
 Relatórios para o acompanhamento do técnico sobre os dados inseridos; 
 Sistema atualmente em homologação pelos usuários.  

 
Sistema para Recadastramento dos Servidores 
 

 Definição do Banco e views para o cadastro 
 Disponibilização e acompanhamento do processo de recadastramento de 

servidores Ativos e Inativos do TCE na intranet. 
 Relatórios estatísticos  
 Ficha de recadastramento 
 

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 Maquina de 

Usuário 

Business Object 
 Permissões a Usuários BO  
 Criação de um perfil para Contas do Governo 
 Geração dos Universos Ano de 2011 
 Suporte aos Usuários internos no uso dos universos 2011 do BO 
 Publicação de Todos Universos Migrados 
 Atendimento de Chamado da 3ª CCE para problemas no BO 

 
Team Foundation System (TFS) 

 Permissões de Acesso ao Team System 
 Atendimento a solicitação de Suporte ao Team Foundation 
 Suporte ao Sistema de Fiscalização - Problemas no TFS/SharePoint 
 Atualização do Servidor TFS 
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Suporte à Banco de Dados 

 Monitoramento e Suporte ao Desempenho dos servidores de Banco de Dados; 
 Melhoria de Desempenho dos servidores de Banco de Dados; 
 Suporte a equipe de Rede na elaboração de políticas de acesso ao servidor do 

Banco de Dados; 
 Monitoramento de Segurança das Bases de Dados; 
 Monitoramento de Atualizações do Servidor SQL Server; 
 Suporte a Instalação do SQL Server ao Servidor  
 Suporte no Banco SABPBD 
 Suporte ao Banco SADCBD : Verificar Triggers  
 Criação de JOBs no SGP Sistema Bahia 
 Importação de Dados para tabela FICHA_GRATIFICACAO, Banco 

SASFSARHBD 
 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 
 Criação de Tabelas no SASFSARH 
 Monitoramento e Suporte ao Desempenho dos servidores de Banco de Dados; 
 Suporte ao Sistema de Obras (SIMCOP) com migração de dados entre o 

Publica e o SIMCOP; 
 Criação de Tabelas e Índices para o novo Sistema de Contratos; 
 Suporte na Atualização dos Servidores de Banco de Dados; 
 Suporte aos usuários do BO 
 Migração para o SQL Server da estrutura do Banco de Dados GeoObras; 

 
Outros: 
 

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

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

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

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

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

 Padrão de Arquitetura:      
o Desenvolvimento da Autenticação e Autorização de usuários entre as 

aplicações, utilizando para isso um Ticket (como se fosse um ingresso);  
o Criação do controle que customiza a paginação do GridView, 

possibilitando digitar a página que deseja ir e opção de mostrar uma 
determinada quantidade de registros por página;  

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

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

o Implementação da Janela pop-up utilizando AJAX solução está 
encontrada pelo Franklin dos Anjos;  

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

ao sistema de segurança.  
 

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

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

 
 Grupo de Trabalho Padrão de Desenvolvimento TCE 

o Revisão do padrão TCE; 
o Estudo dos Paterns Unit of Work, Repository, Singleton; 
o Estudo do Framework StructureMap (IoC e Dependency Injection);   
o Implementação do Padrão Unit of Work no padrão TCE; 
o Refatoração do Código do Padrão (Criação de Métodos de Extensão, 

Rotinas Globais, Ajuste de nomenclatura e Organização do Projeto 
Piloto de acordo com as convenções definidas pelo Grupo de trabalho); 

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

o Desenvolvimento do Cadastro de Turmas do Projeto piloto; 
o Desenvolvimento do Cadastro de Alunos do Projeto piloto; 
o Desenvolvimento do Cadastro de Alunos Mestre/Detalhe do Projeto 

piloto; 
o Desenvolvimento do Cadastro de Disciplinas do Aluno do Projeto 

piloto; 
o Testes no Projeto Piloto; 
 

 Contas de Governador 
o Contas do Governo 2009: 

 Criação do Hotsite das Contas do Governo 2009; Publicação do 
Material Completo das Contas incluindo os relatórios no formato 
PDF, vídeo da sessão, slides da sessão, etc.. 

o Contas do Governo 2010: 
 Elaboração do Layout padrão para Diagramação do Relatório das 

Contas do Governo 2010. 
 Elaboração do Layout Padrão para Diagramação do Relatório 

Versão simplificada de 2010. 



 

 117 

o Site do Conselheiro Ivan Cunha: 
 Atualização / Manutenção: Construção da seção Corregedoria do 

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

o Contas do Governo 2010: 
 Implementação do Layout dos livros utilizando a Ferramenta 

InDesign CS5. 
o Organograma TCE-PA: 

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

o Instalação e Configuração do SQL SERVER 2008 R2 no segundo 
Servidor da IOEPA 

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

com Sasfsar; 
o Apoio em Consultas do SAP BO; 
o Atribuição de permissões a usuário no SAP BO; 
o Participação no treinamento de “Business Objects”, no período de 16 a 

17/03. 
o Serviço de Segurança: Criação do serviço de segurança utilizando a 

tecnologia Windows Communication Foundation – WCF o qual vai 
fornecer informações as 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.  

 
o Padrão de Arquitetura:      

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

 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 está 
encontrada pelo Franklin dos Anjos;  

 Bloquear acesso indevido em páginas que o usuário não tem 
acesso;  

 Integrar o Gridview quanto à operação de (editar, salvar, excluir, 
etc..) ao sistema de segurança.  
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o Certidão: 

 Criação do WindowsService para rodar todos os dias;  
 
 

o 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; 

 
o Contas de Governador 

o Contas do Governo 2009: 
 Criação do Hotsite das Contas do Governo 2009; Publicação do 

Material Completo das Contas incluindo os relatórios no formato 
PDF, vídeo da sessão, slides da sessão, etc.. 

o Contas do Governo 2010: 
 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. 
 

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

conselheiro Ivan. 
 Criação da área da Corregedoria no site do Conselheiro Ivan. 

o Participação do servidor Sérgio Henrique Facíola, na Comissão das 
Contas do Governador, para a produção, diagramação e suporte 
técnico ao Relatório das Contas do Governo. 

 Atribuição de acessos à  usuários aos sistemas através do SisSeg; 
 Atendimento à usuários do SisGed e outros sistemas; 
 Emissão de relatórios estatísticos do SISGED para atender a Secretaria; 
 Alteração da matéria do 2º dia do Fórum no Portal e Hotsite Eventos  
 Alteração no Javascript e CSS do Modal Recadastramento Funcional  
 Criação de um Arquivo XML para Playlist dos vídeos do IV Fórum TCE-PA  
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 Criação de um Componente do tipo Galeria de Imagens feito em AJAX para o 
SIMCOP  

 Criação de um diretório virtual para inserção dos Áudios dos Boletins 
Informativos da Intranet  

 Criação de um Item de Menu e Conteúdo para o IV Fórum: Vídeos do Evento  
 Criação de um Item de Menu e Conteúdo para o IV Fórum: Material Didático  
 Digitalização de Documento Convênio Solicitado pelo DI Expediente  
 Digitalização e Clipping no site das notícias referentes ao ano de 1998 até 2011. 
 Correção e Diagramação do Relatório e Parecer Prévio das Contas do Governo. 
 Disponibilização de relatórios estatísticos - “Indicadores” para o Planejamento; 
 Análise para desenvolvimento do novo Módulo de "Recebimento e Triagem de 

Documentos". Conforme especificações da resolução de Nº  17.898; Solicitação 
: DID; 

 Análise e ajustes efetuados nas divergências apresentadas pelo Banco do Brasil. 
Fatura de Maio e Junho de 2011; 

 Participação de reunião no DCE. Assunto : Implantação do sistema “eletrônico” 
para benefícios nas consultas referentes as fiscalizações realizadas na 1ª CCE 
(GT-Pessoal);  

 Reunião com o DCE para esclarecimentos sobre a tela de Termos Aditivos do 
PUBLICA x Convênios (Fiscalização), disponibilizado no SISGED. E 
especificações para procedimentos necessários para subsidiar a geração de 
relatórios para “Tomada de Contas”; Em 13/07/2011. 

 Reunião, realizada em 19/08/2011, com a SEFA e Procuradoria Geral do 
Estado (PGE). Assunto: Cobrança de Multa imputada pelo TCE/PA (Receita do 
Fundo de Reaparelhamento do TCE/PA) e inscrição em Dívida Ativa – 
Propostas de aperfeiçoamento com vistas à redução de inconsistências e 
eliminação da duplicidade na cobrança de valores; 

 Disponibilizar relatórios: Convênios realizados com as Prefeituras nos anos de 
2009 e 2010. Solicitação 6ª CCE; 

 Verificação e ajustes na geração de índices na consulta de Jurisprudência no 
Portal TCE-PA; 

 Disponibilizar relatório de Processos “Em Tramitação- Saldo de Processos”, 
período de 1990 a 2004. Solicitação – Secretaria. 

 Aplicar configurações para implantação da nova versão do sistema SIABI em 
php; 

 Análise e ajustes efetuados nas divergências apresentadas pelo Banco do Brasil. 
Fatura Outubro 2011; 

 Atendimentos à usuários internos (SISGED,Fiscalização,SIABI e Controle de 
Acessos nos sistemas). 

 Digitalização e Clipping no site das notícias referentes ao ano de 1991. 
 Correção do textos das pastas solicitadas. 
 Correção e Diagramação do Relatório e Parecer Prévio das Contas do Governo.  
 Diagramação da Versão Simplificada do Relatório e Parecer Prévio das Contas 

do Governo de 2010. 
 Manutenção diária (Matérias, Clipping, Hotsites, Banners e Modais). 
 Atribuição de acessos à  usuários aos sistemas através do SisSeg; 
 Atendimento à usuários do SisGed e outros sistemas; 

 



 

 120 

11. CONJUR – CONSULTORIA JURÍDICA 
 
 A Consultoria Jurídica do TCE emitiu no decorrer de 2011, pareceres em processos e 
expedientes sobre os seguintes assuntos: aposentadorias, obrigações comuns, prorrogação de 
contratos, licitação, pensão, averbação de tempo de serviço, tomada de contas, denúncias, 
revisão de aposentadoria, consultas, inclusão de dependentes, solicitação de cópias, ofícios, 
ação ordinária, benefícios, memorandos, decisões judiciais, solicitação de certidão, abono 
permanência, mandado de segurança, termo aditivo, licença paternidade etc. 
 
11.1 Processos e expedientes 
 
- Tramitação de processos e expedientes pela Consultoria Jurídica 
 

1º Trimestre 
 Processos Expedientes Total 

ENTRADA 397 197 594 
SAIDA 396 189 585 
TOTAL   01   08    09 
 

2º Trimestre 
 Processos Expedientes Total 

ENTRADA 199 198 397 
SAIDA 199 187 386 
Total    00   11   11 
 

3º Trimestre 
 Processos Expedientes Total 

ENTRADA 207 168 375 
SAIDA 206 154 360 
Total    01   14    15 
    
 

4º Trimestre 
 Processos Expedientes Total 

ENTRADA 202 156 358 
SAIDA 195 141 336 
Total    07   15    22 
Pareceres 
Emitidos 1005 719 1724 
 
 
11.2 Pareceres 

Esta Consultoria emitiu 1005 (mil e cinco) pareceres em processos e 719 
(setecentos e dezenove) pareceres em expedientes.  

 
 
 
 



 

 121 

11.3 Atividades rotineiras 
 
 Participação de Técnicos desta Consultoria nas sessões do Plenário. 
 Participação em Cursos, Palestras, 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. 

 
11.4 Servidores e visitantes recebidos em audiência: 
 
Foram recebidos em audiência 213 (duzentos e treze) servidores e  visitantes. 
 
12. COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 
 
12.1 Atividades desenvolvidas 
 
- Análise Preliminar: 
 
Verificou-se coleta de documentos, legislações, dados, informações e procedimentos que 
nortearam as atividades desenvolvidas; 
 
Foram realizadas análises nos processos de prestação de contas de suprimento de fundos dos 
processos abaixo relacionados: 

 2011/50001-2 
 2011/50585-4 
 2011/50807-0 
 2011/51123-4 
 2011/51240-8 
 2011/51290-7 
 2011/04832-2 
 2011/51635-1 
 2011/51681-7 
 2011/51898-0 
 2011/51772-9 
 2011/51841-5 
 2011/51895-8 
 2011/52198-5 
 2011/52266-0 
 2011/52314-2 
 2011/52381-2 
 2011/52485-9 
 2011/52498-3 
 2011/52647-9 
 2011/52706-3 
 2011/52669-4 
 2011/52597-5 
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 2011/52797-0 
 2011/52886-0 
 2011/11899-3 
 2011/52921-8 
 2011/12105-8 
 2011/53094-2 
 2011/53132-2 
 2011/53130-0 
 2011/53133-3 
 2011/52912-7 
 2011/53177-4 
 2011/53167-2 
 

Iniciada e concluída a análise dos processos de prestação de contas da receita e da despesa da 
Unidade TCE, dos meses de janeiro a novembro. Para cumprimento destas atividades foram 
efetivadas verificações e análises por amostragem nos documentos de despesas, segundo o 
critério  da relevância e aleatoriedade, atendendo aos aspectos da legalidade e legitimidade. 
 
Iniciada e concluída a análise do processo de prestação de contas  do 1º e 2º quadrimestre da 
receita e despesa da unidade gestora PROMOEX (020103), do ano de 2011. Para cumprimento 
dessas atividades foram efetivadas verificações e análises por amostragem nos documentos de 
despesas, segundo o critério da relevância e aleatoriedade, atendendo aos aspectos da 
legalidade e legitimidade; 
 
Iniciada e concluída a análise do processo de prestação de contas anual do Fundo de 
Assistência dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado (FASTC). 
 
12.2 Acompanhamento e controle 

 
2.1- Foi procedido o acompanhamento sistemático das publicações no D.O.E ocorridas no 
exercício, compreendendo os seguintes atos: portarias diversas, extratos de contratos, de 
termos aditivos e de notas de empenho, erratas, editais resultados e homologações de 
licitações, demonstrativo de remuneração de pessoal do TCE e  pareceres. 
 
2.2- Foram acompanhadas e analisadas minutas de editais , contratos, termos aditivos, 
contratos, termos aditivos e convênios, tanto os celebrados, como os que se encontram em 
andamentos, sendo emitidas orientações e manifestações diversas em 211 (duzentos e onze) 
expedientes. 
 
12.3  Recursos humanos 
 
- Capacitação de recursos humanos  
 

1º TRIMESTRE  
                                        EVENTO QTD 

BUSINESS OBJECTS – USUÁRIO 02 
                                  2º TRIMESTRE  

EVENTO QTD 
TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE  DE 
ACOMPANHAMENTO DE PLANO ESTRATÉGICO E DE 

01 
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-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Movimentação de servidores 
 

Início de Período.......................................08 
(+) Ingresso ..............................................04 
(-) Saída....................................................05 
(=) Número atual  ....................................07 

 
 
 
 
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. 
 
No ano de 2011, o Núcleo de Comunicação realizou as seguintes ações: 
 
- Divulgação 
 

 323 matérias divulgadas na Intranet 
 419 matérias divulgadas na Rádio TCE-PA 
 145 matérias divulgadas no Portal do TCE-PA 

 
- Destaques: 
 

 Produção e edição do Informativo especial do TCE relativo à posse da nova gestão; 
 Criação do hotsite especial para o “IV Encontro Técnico Conversando com o Controle 

Interno”; 

PROJETOS 
I ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE PREVENTIVO 01 
FORUM TCE E JURISDICIONADOS 04 
                                  3º TRIMESTRE  

EVENTO QTD 
ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
2012/2015 

01 

V ENCONTRO TÉCNICO CONVERSANDO COM O 
CONTROLE INTERNO 

01 

                                  4º TRIMESTRE  
EVENTO QTD. 

ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
2012/2015 

01 

XXVI CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 01 
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 Produção de vídeos institucionais para o IV Encontro Técnico Conversando com o 
Controle Interno; 

 Negociação com a FUNTELPA para realização de convênio para transmissão do 
noticiário “É Da Sua Conta Pará”. 

 Cobertura do 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; 
 Cobertura do Programa de Interiorização Conversando com o Controle Interno; 
 Criação do hotsite especial para o evento 
 Transmissão em tempo real e audiovisual do evento 
 Realização do programa É Da Sua Conta Pará 
 Contratação de empresa de pesquisa 
 Produção de TDR para contratação de agência de publicidade 
 Produção e criação de anúncios e slogans institucionais 
 Divulgação com amplo espaço na imprensa da realização de eventos como a exposição 

Canoas de Promesseiros 
 Entrega de 500 exemplares da Revista do IV Fórum TCE-Jurisdicionados durante o 

XXVI Congresso dos Tribunais de Contas        
 Cobertura do XXVI Congresso dos Tribunais de Contas  
 Cobertura do V Encontro Técnico Conversando com o Controle Interno; 
 Cobertura da posse do Conselheiro André Teixeira Dias    
 Cobertura da entrega da medalha José Maria Alquimim em Belo Horizonte - MG 
 Cobertura da posse da Ministra Ana Arrais em Brasília - DF 
 Produção do Jornal Informativo da ATRICON - XXVI Congresso dos TC’s, para 

distribuição a todos os tribunais de contas do Brasil;  
 Exibição de 06 Programas “É da Sua Conta Pará”, pela TV Cultura, para 106 

municípios do Estado do Pará; 
 Cobertura da audiência com o Presidente do Senado, José Sarney, para apoio à criação 

do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas;  
 Participação no Seminário de Comunicação dos TC’s no Rio de Janeiro – RJ;  
 Divulgação do Concurso para Auditor do TCEPA 
 Produção de áudio e vídeo para a cartilha do Ministério Público de Contas 
 Produção Geral do CD do coral do TCEPA  (Estúdio Rádio TCEPA)  
 Transmissão às terças e quintas-feiras de boletins e jornais das sessões, bem como nos 

dias das sessões extraordinárias. 
 
 
13.2 Comunicação externa 
 
- Fale Conosco 
 
Durante o período de 01 de janeiro a 20 de dezembro de 2011, recebemos e respondemos 
através do serviço de Fale Conosco do Portal do TCE, o total de 294 (duzentos e noventa e 
quatro) mensagens. 
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- Assessoria de Imprensa 
 
Durante todo o ano de 2011, o Núcleo de Comunicação, junto ao gabinete da presidência, 
manteve a estratégia de divulgação para a sociedade das informações referentes às ações do 
TCE-PA, reforçando o compromisso com a transparência e aproximação da sociedade. 
 
Nesse sentido registrou-se que, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011, o 
Tribunal de Contas do Estado do Pará esteve presente em 293 notícias na mídia local.  
 
Em relação às notícias provocadas, ou seja, geradas pela assessoria de imprensa, estas 
representaram, em termos de economia a este TCE-PA, o total de R$1.086.377,700 (hum 
milhão, oitenta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta centavos) caso as 
matérias publicadas tivessem que ser pagas. 
 
Dentre todas as entrevistas, matérias, notas, notícias e reportagens provocadas, podemos 
destacar aquelas veiculadas nos espaços em Programas de TV’s, Rádios, Jornais e Portais, 
franqueados a esta Corte de Contas. Nesse sentido, citamos as aparições em programas como 
Bom Dia Pará (TV Liberal), Etc & Tal (SBT), Jornal da Record, e as diversas entrevistas 
concedidas durante o IV Fórum TCE – Jurisdicionados e o XXVI Congresso do Tribunais de 
Contas do Brasil.  
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14. CONCLUSÃO 
 
No decorrer do exercício de 2011, entre os meses de fevereiro e dezembro, 2.227 (Dois 
mil,duzentos e vinte e sete) processos referentes a prestações de contas e de tomada de contas, 
atos de admissão de pessoal, aposentadorias, reformas, pensões, recursos e denúncias foram 
apreciados e julgados em 80 (Oitenta) sessões plenárias, cujas decisões estão formalizadas em 
1.446 Acórdãos, 223 Resoluções, incluindo as de matéria administrativa e 11 Atos, conforme 
Art.192, inciso I, II, III e IV do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
 
Conforme descrito na apresentação e ao longo deste Relatório, destaca-se no período que o 
Plenário realizou 07 (Sete) sessões extraordinárias, solicitadas pelo Corregedor do TCE, 
Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, com a finalidade de apreciar, julgar e zerar a quantidade 
de processos que tramitam no âmbito do TCE desde 1990 e que formaram o passivo 
processual desta Corte de Contas. Neste período, 1.010 (hum mil e dez) processos foram 
apreciados e julgados. 
 
As respectivas atas de cada uma dessas sessões podem ser acessadas no Portal do TCE, 
www.tce.pa.gov.br, da mesma forma que os seus respectivos vídeos. Possibilitando-se assim, 
amplo conhecimento público aos interessados. O Portal do TCE também disponibiliza 
pesquisa textual do inteiro teor das pautas de julgamentos e as atas das sessões ordinárias 
desde 1999, o que permite a consulta direta de cada sessão. 
 
Conforme fora descrito no texto do presente relatório, convém registrar o desempenho 
administrativo nos segmentos financeiro, gestão de pessoas, atendimento médico-
odontológico, transporte e capacitação. 
 
 
A redução de gastos imposta pela queda da arrecadação estadual e consequente diminuição da 
receita do TCE, graças ao esforço empreendido e ao austero corte de gastos, terminamos o 
exercício anterior com saldo positivo e cumpridas todas as nossas obrigações financeiras. 
 
Pelo primeira vez, conseguimos que a antecipação do 13º salário fosse feita sem cobrança de 
juros para os servidores. Quitamos as pendências financeiras assumidas em exercícios 
anteriores. Investimos, através de convênio com a Associação dos Servidores do TCE e do 
MPCE (ASTCEMP), na melhoria das instalações da sede campestre, com a construção de 
muro, quiosques e outras melhorias. Outras iniciativas de serviços de infraestrutura foram 
tomadas no próprio edifício sede do TCE 
 
No que diz respeito a redução das despesas de custeio, é representativa a diminuição do 
consumo de energia elétrica, se comparados os quatro últimos exercícios (2008, 2009, 2010 e 
2011). 
 
Quanto a gestão de pessoas, com o objetivo de identificar o quadro atual de servidores, 
promovemos um completo recadastramento de todos os atuais componentes do TCE. 
Encaminhamos à Assembleia Legislativa um Projeto de Lei, de modo a adequar o quadro às 
demandas do tribunal. 
 
Concluímos os procedimentos que possibilitaram a realização do concurso público para o 
preenchimento dos cargos de Auditor. Implantamos o Sistema Informatizado de Gestão de 
Pessoas (SISGED), que representou um salto na qualidade das ações desenvolvidas pela DRH, 
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em 2011. Foram realizados cursos de capacitação para 397 servidores do TCE, o que significa 
69% de participação em relação ao quantitativo geral do quadro funcional.  
 
Ampliamos as nossas ações de responsabilidade socioambiental. Demos continuidade ao 
convênio com a FUNCAP, intensificamos o programa de coleta seletiva de materiais 
recicláveis, fortalecemos o Programa Bom Vizinho, e atendemos dezesseis turmas da Escola 
Marluce Pacheco. Realizamos, ainda, a III Semana do Meio Ambiente e a Semana de Saúde e 
Qualidade de Vida 2011.  
 
Na área de Planejamento Estratégico, foi elaborado o Plano de Gestão para o biênio 
2011/2012. Em parceria com o Departamento de Administração, foi feita a proposta de 
Programa de Governo do TCE-PA que integrou o Plano Plurianual 2012-2015, aprovado pela 
ALEPA. A assessoria de Planejamento também nos assuntos relacionados a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício 2012, que culminou no aumento do repasse ao TCE. 
 
Quanto à Tecnologia da Informação (TI), foi dado o início ao processo de atualização de toda 
área tecnológica do TCE, sobretudo quanto a implantação do SIMCOP, que possibilitará o 
monitoramento de obras. Foram adquiridos componentes, feito ajustes estruturais no banco de 
dados do Programa PUBLICA, criado e implantado o formulário eletrônico de 
recadastramento de servidores e o sistema de Planejamento e Gestão Estratégica, o Sistema 
“Channel”.  
 
Entre várias iniciativas relevantes, como o estudo sobre os impactos da Lei Kandir e da 
hipotética divisão do estado, a área de Controle Externo do TCE teve participação 
fundamental nas auditorias especiais realizadas e em curso na Assembleia Legislativa do 
Estado, levantamento sobre as obras paralisadas em todo o estado a partir do exercício 2005, 
no qual foram identificadas 650 obras paralisadas. Foram instruídos e concluídos 3.496 
processos e realizadas inspeções ordinárias nos municípios de Redenção e Mocajuba. 
 
Esta conclusão destaca também que é imperativo observar os indicadores apresentados ao 
longo deste relatório que abrangem as áreas de Controle Interno, Comunicação institucional e 
o fomento das ações de responsabilidade socioambiental e na gestão de pessoas que 
apresentam a nossa preocupação com o bem-estar dos nossos servidores e concidadãos 
paraenses. Destacamos ainda os números expressivos obtidos pela UEL do PROMOEX e as 
ações do nosso Coral, da ginástica laboral e do total de atendimentos e ações da 
Coordenadoria de Atendimento Médico-Odontológico (CAMO).    
 
 Com o escopo de dar continuidade aos esforços de gestão ora empreendidos e em 
consonância com as metas por nós estabelecidas apresentamos, em linhas gerais, este relatório 
as ações implementadas por esta administração nos últimos doze meses. E insistimos que estes 
indicadores sirvam de parâmetro e base para uma futura análise comparativa aos próximos 
relatórios do ano recém-iniciado. Convém novamente registrar que todas as iniciativas 
propostas e executadas estão dentro da linha de transparência e gestão compartilhada que 
adotamos para o curso do nosso mandato.      
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 Uma vez mais agradeço a Deus, aos conselheiros Luís Cunha (vice-presidente), Ivan 
Cunha (corregedor), Nelson Chaves (coord. de Assistência Social), Lourdes Lima (Coord. de 
Editoração) e André Dias, agradecimentos esses extensivos a todos os servidores e parceiros 
do Tribunal de Contas do Estado do Pará, sem os quais, estamos certos, não atingiríamos às 
expressivas e destacadas metas que alcançamos em 2011. E que possamos, com o contínuo 
apoio de todos, superar os objetivos traçados para este ano de 2012. 
 
 
 
 
 

 
Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

Presidente do TCE-PA 
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15. ANEXOS 
 

 
 

 

- ANEXOS – (DEPARTAMENTO DE CONTROLE  EXTERNO)  
  

- RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - (SEÇÃO DE PATRIMÔNIO) 
 

- CONSUMO DE FOTOCÓPIAS -  (DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E 
DOCUMENTAÇÃO - DID) 

 
- TABELA DE GASTOS (SEÇÃO DE TRANSPORTES) 

 
- PROCESSOS JULGADOS E MULTAS APLICADAS 

(PLENÁRIO E SECRETARIA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


