
    
www.tce.rj.gov.br 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Coordenadoria de Recursos Humanos 
 

TCE–RJ 

Processo n.º   302.687-4/12  

Rubrica                    fls.    

 

C:\Users\carlospm\Desktop\Pedido cidadão.doc 

 

Sr. Secretário-Geral da SGA, 

 

 Tendo em vista o despacho do Exmo. Sr. Presidente e, em atenção ao 

solicitado por V.Sa. à fl. 9, cumpre-nos informar o que se segue, no tocante às 

solicitações de fl. 2. 

1. Quantos cargos em comissão e funções de confianças do órgão são 

preenchidos por servidores não efetivos? 

R: Conforme informado pela i. Coordenadora da Coordenadoria Setorial 

de Cadastro e Lotação – COL, existem, na presente data, 270 (duzentos 

e setenta) servidores não efetivos em exercício de cargo em comissão. 

Cumpre-nos esclarecer que, no referido quantitativo, estão abrangidos 

os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e 

aqueles cedidos a esta Corte de Contas, no exercício de cargo em 

comissão. 

3. Quantos cargos em comissão e funções de confiança preenchidos 

destinados às funções de fiscalização são preenchidos por 

servidores não efetivos? 

R: Nenhum. De acordo com o disposto no § 1º, artigo 8º da Lei Estadual 

nº 4.787/06, os cargos em comissão integrantes da estrutura da 

Secretaria-Geral de Controle Externo são privativos de servidores 

efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro. 

4. Qual é o percentual de despesas com pessoal em relação à Receita 

Corrente Líquida após a data de 19 de setembro de 2012? 

R: De acordo com o anexo I do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 

período de setembro de 2011 a agosto de 2012, o percentual de 

despesa total com pessoal sobre a receita corrente líquida é de 1,054%. 

Todavia, a apuração do percentual gasto é realizada 

quadrimestralmente, sendo que o período que se iniciou em setembro 
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de 2012 vai compor o relatório da Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 

2012, que deverá ser publicado até 30/01/13. 

5. Quantos servidores efetivos do órgão recebem abono de 

permanência? 

R: Atualmente, 138 (cento e trinta e oito) servidores percebem abono de 

permanência instituído pela Emenda Constitucional nº 41/03. 

6. Quantos servidores efetivos do órgão se aposentaram em 2011 e 

2012? 

R: De acordo com o informado pela i. Coordenadora da Coordenadoria 

Setorial de Cadastro e Lotação – COL, entre 01/01/2011 até a presente 

data, 31 (trinta e um) servidores foram aposentados.  

 CRH, 16 de outubro de 2012. 

 

 

CAROLINA DURÃO MIRANDA 

Coordenadora-Geral 

Coordenadoria de Recursos Humanos 

Matr. 02/3766/0-3 
 

 

 

 

 

 
 

 


