
 

 
 

 
 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TCE-RJ 
Endereço: Praça da República, 70 – Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.211-351. 

RJ 24/11/2015 

Código da Manifestação: 156.081.557.792 

Prezada Sr. André Antunes Fadel, 

 

Em atenção ao seu pedido de acesso à informação sobre a 

existência de algum relatório concluído pela equipe responsável 

pela inspeção extraordinária? Se já existe decisão definitiva acerca 

do processo 271.910-8/01 e se o TCE/PR poderia solicitar cópia de 

peças do processo, informamos que foi aberto o processo TCE nº 

030.076-8/15 e que a Coordenadoria de Cobrança e Atendimentos – 

COB da Secretaria Geral de Controle Externo – SGE, às fls. 12/13, 

assim se manifesta: 

“Quanto ao item 1 trata-se do processo  TCE nº 209.370-2/05 de Inspeção 

Extraordinária, que foi submetido ao Plenário desta Corte de Contas em 

18/11/2014, o qual decidiu pela Diligência Interna, tendo em vista o 

recebimento de novos documentos. Sendo assim, não foi proferida, nesta 

Sessão, decisão de mérito. Quanto ao Relatório, encontra-se concluído 

constituindo o processo TCE nº 209.370-2/05, contudo, o presente processo 

encontra-se sem decisão definitiva. 

Quanto ao item 2 processo TCE nº 271.910-8/01, dispensa de Licitação, foi 

submetido ao Plenário desta Corte de Contas em 30/11/2004, com decisão pela 

Realização de Inspeção Extraordinária Sobrestamento e Apensação. Sendo 

assim, não existe decisão definitiva, em razão do seu Sobrestamento, até a 

decisão final da Inspeção Extraordinária” 
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Quanto ao item 3 os processos supracitados, tão logo tenha 

decisão definitiva poderá ter  o pedido de cópia solicitada ao 

TCE/RJ. 

Segue anexo, decisões disponíveis no site deste TCE/RJ, até o 

momento. 

O andamento processual e as decisões Plenárias poderão ser 

consultadas em seu endereço eletrônico, a saber: www.tce.rj.gov.br 

 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos 

adicionais que se façam necessários. 

 

Atenciosamente, 

Ouvidoria TCE RJ 

http://www.tce.rj.gov.br/

