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acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, e art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Es-
pólio da sra. raiMUNda das GraÇas BorGEs traPasso e do sr. Pe. 
BrUNo sEcHi, ex-coordenadores do Movimento república de Emaús, no 
valor de r$ 352.004,13 (trezentos e cinquenta e dois mil, quatro reais e 
treze centavos);
2) recomendar ao MoviMENto rEPÚBlica dE EMaÚs para que, quando 
estiver manejando verba oriunda do erário estadual, promova cotação de 
preços dos itens de maior materialidade.
acÓrdÃo Nº. 62.603
(Processo tc/510150/2018)
assunto: PENsÃo civil
requerente:  iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil 
consubstanciado na Portaria Ps n° 0488 de 01/02/2018, em favor de 
MoisÉs lEal da silva, dependente da ex-segurada tania Mara santos do 
Nascimento da silva.
acÓrdÃo Nº. 62.604
(Processo tc/519409/2015)
assunto: rEforMa.
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de reforma consubstanciado 
na Portaria rE N° 2.078 de 29 de julho de 2014, em favor do cabo PM 
ErNEsto da silva JaNaÚ, pertencente ao efetivo do ccs/QcG (Belém).
acÓrdÃo N.º 62.605
(Processo tc/504691/2011)
assunto:  Prestação de contas relativa ao convênio sEPof n.º 026/2009.
responsável/interessado: lUiZ GoNZaGa viaNa filHo e PrEfEitUra 
MUNiciPal dE oriXiMiNá
advogado:  NElsoN lUiZ diNiZ da coNcEiÇÃo – oaB/Pa n.º 7885
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, e nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “b” e “d”, c/c o art. 62 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e responsabilizar solidaria-
mente o sr. lUiZ GoNZaGa viaNa filHo (cPf: ***.226.992-**), ex-pre-
feito do município de oriximiná, e a empresa M. P. ENGENHaria coMÉr-
cio E sErviÇos ltda – ME (cNPJ: 09.623.305/0001-24), à devolução aos 
cofres públicos estaduais do valor de r$ 97.972,97 (Noventa e sete mil, 
novecentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), devidamente 
atualizado a partir das datas indicadas e acrescido de juros até a data de 
seu efetivo recolhimento, perfazendo o total corrigido de r$ 356.225,61 
(trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta 
e um centavos), que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.

  data VaLor PriNciPaL VaLor corriGido
30/09/2010 r$ 24.088,76 r$  92.699,28
01/02/2011 r$ 73.884,21 r$ 263.526,33

valor corrigido até 16/03/2022 r$ 356.225,61

acÓrdÃo N.º 62.606
(Processo tc/006272/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, 
de 26 de abril de 2012, deferir em caráter excepcional os registros dos 
Atos de Admissão de Servidores Temporários firmado entre a FUNDAÇÃO 
saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará e GlEisE KElE castro silva, 
GlEYcE dos saNtos MElo, Haroldo laErcio ZEfEriNo dE olivEira, 
HElEM cristiNa cUNHa loPEs, ioNE araÚJo BorGEs, iracEMa MEN-
dEs saNtos, Ítalo PiNHEiro dE alMEida,  ivaldo corrEia, ivaNEtE 
dos saNtos loPEs e ivo NUNEs dE MElo.
acÓrdÃo Nº. 62.607
(Processos tc/508310/2020 e tc/509200/2020)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará.
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii, parágrafo único, e art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 de 
abril de 2012, registrar os atos abaixo discriminados:
Processo tc/508310/2020 - Pensão civil consubstanciada na Portaria 
Ps nº 2645, de 29/10/2019, em favor de ivaNEidE silva dE alBUrQUE, 
dependente do ex-segurado carlos roberto abreu de albuquerque;
Processo tc/509200/2020– Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
nº 1828, de 13/08/2019, em favor de PEdro PaUlo loUrEÍro dUtra, 
dependente da ex-segurada Maria de Nazaré Xerez dutra.

acÓrdÃo Nº. 62.608
(Processo tc/505527/2020)
assunto: representação formulada pelo senhor fraNcisco sÉrGio BEli-
cH dE soUZa lEÃo, Presidente à época do tribunal de contas dos Municí-
pios do Estado do Pará, apontando possíveis irregularidades no pagamen-
to, por aquele Tribunal, da Parcela de Gratificação de Representação aos 
servidores comissionados.
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, inciso Xvii 
da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, não conhecer da repre-
sentação formulada pelo triBUNal dE coNtas dos MUNicÍPios do Estado 
do Pará, tendo em vista não ser da competência deste tribunal a apreciação 
de matéria relacionada ao controle de constitucionalidade de atos legislativos.
acÓrdÃo N.º 62.609
(Processo tc/512533/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  fUNdaÇÃo PÚBlica EstadUal HosPital dE clÍNicas 
GasPar viaNa
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, e nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012:
I – Deferir o registro do Ato de Admissão de Servidor Temporário firmado 
entre a fUNdaÇÃo PÚBlica EstadUal HosPital dE clÍNicas GasPar 
viaNa - tarcisio aUGUsto GoNcalvEs NErY, larissa soarEs Gar-
cia, BrUNo rafaEl Batista dE ataidE, rosiaNE aNGEliM da silva, 
lUciaNa saNtos dE alcaNtra, talita ariaNE aMaro loBato, airtoN 
JosE sEiXas loPEs, MarYllia sUEllEM alMEida cEsario, lEaNdro 
HENriQUE MacEdo raMos e GEaNdErsoN dos rEis GoNÇalvEs.
ii – determinar à fUNdaÇÃo PÚBlica EstadUal HosPital dE clÍNicas 
GasPar viaNa, que assim que possível, realize concurso público para re-
gularização da questão de pessoal do órgão.
acÓrdÃo N.º 62.610
(Processos tc/531927/2019 e tc/537978/2019)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  fUNdaÇÃo PÚBlica EstadUal HosPital dE clÍNicas 
GasPar viaNNa
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizadora da decisão: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos da proposta de decisão do relator, com funda-
mento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei comple-
mentar n.º 081, de 26 de abril de 2012, deferir, em caráter excepcional, o 
registro dos Atos de Admissões de Servidores Temporários firmado entre a 
fUNdaÇÃo PÚBlica EstadUal HosPital dE clÍNicas GasPar viaNNa 
– saNdro HENriQUE dE soUZa daNtEs olivEira, KiviaNE dE carva-
lHo Batista, lEoNardo aUGUsto alvEs dE soUZa, PaUlo dE tar-
so toscaNo JUNior, YUrE PErEira da silva, sUElEN Nattara lEitE 
da silva, rosa dE fátiMa MarQUEs GoNÇalvEs, saNdra Maria dos 
rEis E soUZa e fraNciElEN da costa riBEiro.
acÓrdÃo Nº. 62.611
(Processo tc/500148/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo.
Proposta de decisão vencida: conselheiro substituto JUlival da silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira (art. 191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto divergente do conselheiro luís da cunha tei-
xeira, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 
da lei complementar nº. 81/2012:
1. Deferir o registro dos atos de admissão de servidores temporários fir-
mados entre a sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – roNdiNElio 
viaNa rocHa, WElica dE soUsa dos saNtos, HEriKa loHara da 
cUNHa raMos, fErNaNdo silva dos saNtos, HaBias dos saNtos 
fUrtado, aNdrEia valENtiM da silva, aNtoNio cElio loPEs GoMEs, 
alEssaNdra aParEcida dias BorGEs, clEiciaNE olivEira dE soUZa 
e alEXaNdrE PaZ dE araÚJo.
2. recomendar à sEdUc, que promova concurso público para preenchi-
mento de vagas porventura existentes em seu quadro funcional.
acÓrdÃo Nº. 62.612
(Processo tc/004588/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatoloGia do Pará
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro fernando de castro ribeiro (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) deferir, excepcionalmente, o registro dos atos de admissão de servido-
res temporários firmados entre a FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E 
HEMatoloGia do Pará – JEaNE sHirlEY dE soUZa XaviEr , JacQUE-
liNE da silva MaciEl, cristiaNo cEsar dE Brito, lEoMEria liMa 
do NasciMENto, MaYara triNdadE da silva, alaNE saNtos alvEs, 
HatsUMi MiYasHiro iWaMoto MElo, BrUNo taMEGÃo loPEs dE No-
roNHa, JaMila vaZ tavarEs e valtEr JUNior PoMPEU da lUZ;
2) determinar à fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatoloGia 
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do Pará que realize concurso público para provimento de vagas do seu 
quadro funcional, a fim de evitar sucessivas contratações temporárias 
para necessidades permanentes, bem como, recomendar o cumprimen-
to dos prazos para encaminhamento dos atos de admissão de pessoal a 
esta corte de contas, em conformidade com o art. 7º da resolução nº. 
19.070/2018-tcE/Pa.
acÓrdÃo Nº. 62.613
(Processo tc/525084/2010)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio -sEdUc nº. 672/2009 
e termo aditivo.
responsável/interessado(a):  sr. aNtoNio Elias dE olivEira e a PrE-
fEitUra MUNiiciPal dE oUrÉM.
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira (art.191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 56, inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar nº. 81 de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade de aNtoNio 
Elias dE olivEira, Prefeito à época da Prefeitura Municipal de ourém, 
no valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo N.º 62.614
(Processos tc/502154/2020 e tc/502970/2020)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciaria do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (art. 191, 
§3º, do rit/cE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos abaixo relacionados:
Processo tc/502154/2020 – Pensão civil consubstanciada na Portaria 
Ps N. 1498, de 19.06.2019, em favor de EdiBErto MElo da silva, 
dependente da ex-segurada Maria Elisa Pinheiro da silva e,
Processo tc/502970/2020 – Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
N. 43 de 02/01/2009, em favor de Maria JosÉ rodriGUEs dE olivEira, 
dependente do ex-segurado raimundo alves de oliveira.
acÓrdÃo Nº 62.615
(Processos tc/500354/2017 e tc/514812/2020)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: odiloN iNácio tEiXEira, (§3º. do art. 191 do 
regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 4º. inciso i, da resolução nº. 18.990, de 03/04/2018, e art. 290 do 
ritcE, c/c o art. 485, iv do código de Processo civil, extinguir sem reso-
lução do mérito, com consequente arquivamento dos autos, os processos 
abaixo identificados, em vista do falecimento das interessadas;
Processo tc500354/2017 - aposentadoria consubstanciada na Portaria aP nº 
0422, de 13/01/2014, em favor de JUraci alvEs dE assUNÇÃo, no cargo de 
Professor classe Especial, Nível K, lotada na secretaria de Estado de Educação.
Processo tc/514812/2020 - aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº 2216, de 22/08/2014, em favor de doralicE dE olivEira soUsa, no 
cargo de agente de Portaria, lotada na secretaria de Estado de Educação
acÓrdÃo Nº. 62.616
(Processo tc/547370/2019)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo.
Proposta de decisão vencida: conselheiro substituto Edvaldo fErNaN-
dEs dE soUZa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira (art. 191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto divergente do conselheiro luís da cunha tei-
xeira, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 
da lei complementar nº. 81/2012:
1. Deferir atos de admissão de servidores temporários firmados entre a SECRE-
taria dE Estado dE EdUcaÇÃo – alisoN MatEUs liMa dE olivEira, aNto-
Nio alEXaNdrE daMascENo dE alMEida, EMErsoN soarEs dE olivEira, 
JosÉ PErEira aNisio, doriaNE riBEiro da silva, siNai da silva dUartE, 
WElliNGtoN Mota dos saNtos, MaYara EloaNE dos rEis NasciMENto, 
aNtElMara dE soUsa silva e JosÉ aldir dE olivEira.
2. recomendar à sEdUc, que promova concurso público para preenchi-
mento de vagas porventura existentes em seu quadro funcional.
acÓrdÃo Nº. 62.617
(Processo tc/503543/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatoloGia do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto Edvaldo fErNaNdEs dE soUZa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro 
(§3º do art.191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento no art. 
34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos contratos de admissão de servidores 
temporários firmado entre a FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATO-
loGia do Pará – Waldo da silva alMEida, JEssiKa diEllE saNtos sal-
Gado, EdiBErto soarEs dE alMEida e aNdrEa lisBoa carNEiro.

Protocolo: 790034

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe Nº 10/2022
 de ordem da Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor GUIDO 
aNtÔNio KafEr (cPf: ***.986.450-**), Presidente à época, de que no 
dia 03.05.2022, às 08h30min, o Plenário deste tribunal julgará na sessão 
o Processo nº. 521594/2012, que trata da tomada de contas instaurada 
na associaÇÃo da casa faMiliar rUral dE rUrÓPolis, referente ao 
convênio sEEl nº 190/2008, tendo como relator o Excelentíssimo conse-
lheiro fernando ribeiro.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261 do 
regimento do tcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá produzir sustentação 
oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 28 de abril de 2022.
JosE tUffi saliM JUNior
secretário-Geral
resoLUÇÃo nº 19.366
(Processo nº 2017/50666-7)
autoriza a fragmentação da relação de processos referentes a Prestações 
e tomadas de contas julgadas regulares ou regulares com ressalva e pro-
cessos de atos de admissão de pessoal registrados pelo Plenário que tran-
sitaram em julgado há mais de cinco anos.
o Plenário do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais,
considerando o expediente remetido pela secretaria Geral que, de acordo 
com a resolução nº. 12.565, de 16 de março de 1993, encaminha a re-
lação de processos referentes a prestações e tomadas de contas julgadas 
regulares ou regulares com ressalva e a processos de atos de admissão de 
pessoal registrados pelo Plenário que transitaram em julgado há mais de 5 
(cinco) anos, nos termos da resolução nº 12.565, de 16/03/1993;
considerando ainda, a manifestação da Presidência, constante da ata nº. 
5.814, desta data.,
rEsolvE, unanimemente:
art. 1º fica autorizada a Presidência a determinar a fragmentação dos 
processos, referentes a prestações e tomadas de contas julgadas regulares 
ou regulares com ressalva e a processos de atos de admissão de pessoal 
registrados pelo Plenário que transitaram em julgado há mais de 5 (cinco) 
anos, nos termos da resolução nº 12.565, de 16/03/1993.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
tribunal Pleno do tribunal de contas do Estado do Pará, em sessão ordi-
nária virtual de 13 de abril de 2022.
resoLUÇÃo Nº 19.367
(Processo nº 511087/2015)
arquivamento. instauração indevida. recursos federais. Órgão convenia-
do sob jurisdição do tcU.
o Plenário do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais;
considerando que os referidos autos versam sobre prestação de contas do 
Convênio nº 012/2014 firmado com o Sebrae;
considerando que o sebrae é entidade privada que gerencia recursos pú-
blicos provenientes de contribuições parafiscais e está sob a jurisdição do 
tribunal de contas da União;
considerando que este órgão de contas carece de competência para aná-
lise destas contas;
considerando o despacho do Excelentíssimo senhor relator conselheiro 
luis da cunha teixeira, o qual acompanha a manifestação da secretaria de 
controle Externo e do Ministério Público de contas pelo arquivamento dos 
autos, tendo em vista sua instauração indevida, e determina a devolução 
da documentação à convenente;
considerando, ainda, a manifestação da Presidência constante da ata nº. 
5.814, desta data;
rEsolvE, unanimemente:
art. 1º ficam autorizados o arquivamento e baixa dos sistemas do proces-
so de prestação de contas nº 511087/2015, e o consequente desentranha-
mento e devolução à convenente da documentação constante dos autos.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
tribunal Pleno do tribunal de contas do Estado do Pará, em sessão ordi-
nária virtual de 13 de abril de 2022.
resoLUÇÃo Nº 19.371
(Processo nº tc/007141/2022)
Dispõe sobre a definição das áreas de conhecimento para o cargo de Au-
ditor de controle Externo – área: administrativa – código tcE-ct-607.
o Plenário do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais,
considerando a necessidade contínua de incrementar e otimizar o quadro 
de pessoal efetivo desta corte de contas;
considerando o disposto no art. 2º, inciso iv, da lei Estadual nº 7.681, de 
4 de dezembro de 2012 combinado com o art. 1º, inciso ii, da lei Estadual 
nº 8.083, de 11 de dezembro de 2014;
considerando a competência constante no anexo vii da lei Estadual nº 
8.037 de 5 de setembro de 2014, que instituiu o Plano de cargos, carreira 
e remuneração dos servidores do tribunal de contas do Estado do Pará;
Considerando a imperiosidade de definir as áreas de conhecimento do car-
go de auditor de controle Externo – área: administrativa – código tcE
-ct-607-, em conformidade com os interesses,  necessidades institucionais 
e eficiência administrativa;
rEsolvE, unanimemente:
art. 1º. o cargo de auditor de controle Externo – área: administrativa – 
código tcE-ct-607 poderá ser preenchido em conformidade com as áreas 
de conhecimento especializadas no anexo i desta resolução.
art. 2º. além das atribuições constantes no anexo vii da lei Estadual nº 
8.037 de 5 de setembro de 2014, o servidor ocupante do cargo de auditor 


